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Коломієць Г. М., Меленцова О. В., Калініченко Ю. Д. Актуальні чинники розвитку національних конкурентних переваг
У статті розглянуто якісні зміни національних конкурентних переваг як похідної еволюції технологічних устроїв у глобальному господарському 
середовищі; проаналізовано роль формальних і неформальних інститутів у їх розвитку та реалізації. З огляду на це актуальним у розбудові 
конкурентних переваг є вдосконалення формальних інститутів у спряженні з неформальними: урахування та використання позитивного по-
тенціалу національних цінностей і поведінкових установок. Висока адаптивність до турбулентності господарського середовища, бажання і 
здатність освоювати новітні знання, технології та реалізувати свої здібності в рідній країні повинні визначати спрямованість і зміст перетво-
рень формальних інститутів. Як свідчить проведений аналіз, останнім часом відбувається  ціннісний зсув, змінюються поведінкові установки, 
що свідчить про необхідність визнати, що відчуження від владних інститутів, недовіра до влади можуть суттєво загальмувати перетворення 
в напряму «конкурентні переваги – конкурентоспроможність».
Ключові слова: національні конкурентні переваги, формальні інститути, неформальні інститути.
Рис.: 7. Табл.: 1. Бібл.: 16. 
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факторы развития национальных конкурентных преимуществ

В статье рассмотрены качественные изменения национальных кон-
курентных преимуществ как производные эволюции технологических 
укладов в глобальной хозяйственной среде; проанализирована роль 
формальных и неформальных институтов в их развитии и реализа-
ции. Учитывая это, актуальным в развитии конкурентных преиму-
ществ является совершенствование формальных институтов в 
сопряжении с неформальными: учет и использование позитивного 
потенциала национальных ценностей и поведенческих установок. 
Высокая адаптированность к турбулентности хозяйственной сре-
ды, желание и способность осваивать новые знания, технологии и 
реализовать свои способности в родной стране должны определять 
направленность и содержание преобразований формальных инсти-
тутов. Как показывает проведенный анализ, в последнее время про-
исходит ценностный сдвиг, меняются поведенческие установки, что 
свидетельствует о необходимости признать, что отчуждение от 
властных институтов, недоверие к власти могут существенно за-
тормозить преобразования в направлении «конкурентные преимуще-
ства – конкурентоспособность».
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The article considers the qualitative changes of the national competitive ad-
vantages as derivatives of the evolution of technological modes in the global 
business environment; the role of both the formal and the informal institu-
tions in their development and implementation has been analyzed. With this 
in mind, topical in the development of competitive advantages will be im-
proving the formal institutions in conjunction with the informal: recognition 
and use of the positive potential of the national values and attitudes. High 
adaptatibility towards turbulence of the economic environment, desire and 
capability to master new knowledge, technologies, fulfill one’s own abilities 
in the native country, should define the focus and content of transformations 
of the formal institutions. Results of the analysis show that nowadays a value 
shift is going on, attitudes are being changed, which suggests that there’s 
a necessity to understand that disposition of power institutions, mistrust to 
authorities can significantly slow down transformations in the direction of 
«competitive advantages – competitiveness».
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Дослідження виконане в межах планової науково-дослідної теми 
кафедри економічної теорії та економічних методів управління 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
«Актуальні траєкторії інформаційної економіки: імператив стійкої 
динаміки глобального господарства» (номер державної реєстрації 
0114U000125).

Національні конкурентні переваги не одне сто-
ліття знаходяться в колі зору економічної на-
уки. Посилення інтеграційних процесів, зміна 

драйверів розвитку господарських систем потребують 
дослідження сучасних конкурентних переваг на основі 
усвідомлення досвіду країн, що змогли їх втілити в до-
сягненні значущих результатів економічного розвитку.

Теорія конкурентних переваг пов’язана з іме-
нами П. Кругмана [3], В. Леонтьєва [2], Б. Оліна [3],  
М. Портера [5], Д. Рікардо [5], А. Сміта [5], Е. Хекшера 
[3]. Останнім часом вчені, зокрема Д. Норт [4], О. Аузан 
[1], Е. Райнерт [6], С. Хедлунд [8], звернули увагу на те, 
що не всі країни, які мають конкурентні переваги, мо-
жуть їх реалізувати. Отже, важливо не тільки усвідом-
лення змінюваного змісту конкурентних переваг, фор-
мальних інститутів їх розвитку, а й дослідження впливу 
неформальних інститутів як чинників їх реалізації. 

Мета статті – на основі виокремлення характерних 
властивостей сучасного господарства обґрунтувати зміст 
актуальних конкурентних переваг і зростання впливу не-
формальних інститутів на їх розвиток і реалізацію.

Досягнення прогнозованих Всесвітнім банком па-
раметрів розвитку економіки України (рис. 1) пов’язано 
з прискоренням реформ, спрямованих на ефективну ін-
теграцію країни в глобальне господарство, що значною 
мірою детерміновано визначенням актуальних конку-
рентних переваг і драйверів їх реалізації. 

зміна загалом визначає логіку розвитку конкурентних 
переваг у національних межах, а з наростанням інтегра-
ційних процесів – і у світовому вимірі (рис. 2).

Галузями, що визначали розвиток третього техно-
логічного укладу, були чорна металургія, залізниці, ко-
раблебудування.

Основою наступного технологічного устрою ста-
ли автомобіле- і літакобудування, нафтохімія.

Ядро п’ятого технологічного устрою складають 
електроніка та обчислювальна техніка, програмне за-
безпечення, оптико-волоконні системи, телекомуніка-
ції, роботобудування, інформаційні технології.

Шостий технологічний устрій в значній більшості 
країн знаходиться у стадії виникаючого. Формування су-
часних конкурентних переваг визначають наноелектро-
ніка, молекулярна і нанофотоніка, наноматеріали і нано- 
структуровані покриття, наносистемна техніка, нанобі-
отехнології. Прогнозується, що сьомий технологічний 
устрій приведе до переміщення конкурентних переваг у 
сферу конвергенції нано-, біо-, інфо- та когнітивних тех-
нологій, розвитку соціогуманітарних технологій.

Параметри сучасної конкуренції обумовлюють 
ін формаційно-комунікаційні технології. Саме 
країни, які лідирують в розвитку інформаційно-

комп’ютерних технологій, займають визначальні позиції 
і в глобальній конкуренції (табл. 1). Існує декілька мето-

Зростання ВВП

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зр
ос

та
нн

я 
ВВ

П,
 %

Рік

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

–2,00
–4,00
–6,00
–8,00

–10,00
–12,00
–14,00





 






 

Рис. 1. Розвиток економіки України (2016, 2017, 2018 рр. – прогноз) за даними Всесвітнього банку [16]

Теорія конкурентних переваг розвивалася пред-
ставниками різних наукових парадигм – класичної та 
неокласичної, еволюційної та інституційної. Синтез по-
передніх напрацювань може стати продуктивним засо-
бом їх сучасного дослідження.

 Зміст конкурентних переваг задають технологіч-
ний устрій, відповідні господарські відносини, інститу-
ційні умови їх функціонування. Етапи розвитку техноло-
гічного устрою відіграють різну роль у формуванні кон-
курентних переваг. Виникаючий технологічний устрій –  
основа перебудови конкурентної бази, формування 
конкурентних переваг. Ключовий (домінуючий) техно-
логічний устрій визначає сьогоднішні конкурентні пе-
реваги. Базовий технологічний устрій втрачає роль чин-
ника конкуренції [9]. Господарська система функціонує 
на одночасно існуючих різних технологічних устроях. Їх 

дик для порівняння реалізації національних конкурент-
них переваг – конкурентоспроможності різних кран. 
Однією з найбільш відомих є методика порівняльної 
оцінки глобальної конкурентоспроможності Всесвіт-
нього економічного форуму. Узагальненим показником 
розвитку інформаційно-комунікаційні технології можна 
вважати індекс мережевої готовності, що оцінює країни 
за 52 параметрами, об’єднаними в групи, а саме:
 інституційні умови розвитку інформаційно-

комунікаційні технологій, що характеризують 
політичне, правове, бізнес- та інноваційне се-
редовище (субіндекс середовища);

 технологічна, фінансова і компетентнісна го-
товність до застосування інформаційно-ко му-
нікаційних технологій (субіндекс готовності);

 рівень використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій у бізнес-середовищі, дер-
жавному управлінні та громадському секторі 
(субіндекс використання); 

 економічні та соціальні наслідки впливу інфор-
маційно-комунікаційних технологій (субіндекс 
впливу).

http://www.business-inform.net
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 Технологічний
розвиток

5-й технологічний
устрій як виникаючий 

 

4-й технологічний
устрій як ключовий 

3-й технологічний
устрій як базовий

6-й технологічний
устрій як виникаючий

5-й технологічний
устрій як ключовий

4-й технологічний
устрій як базовий 

6-й технологічний
устрій як ключовий

5-й технологічний
устрій як базовий

Час

Рис. 2. Логіка зміни технологічної основи конкурентних переваг
Джерело: авторська розробка.

таблиця 1

Рейтинги провідних країн світу за індексами мережевої 
готовності та глобальної конкурентоспроможності  

у 2015 р. [14; 15]

Країна

Індекс мережевої 
готовності

Індекс глобальної  
конкуренто- 

спроможності

М
іс

це
 в

 
ре

йт
ин

гу

Зн
ач

ен
ня

М
іс

це
 в

 
ре

йт
ин

гу

Зн
ач

ен
ня

1 2 3 4 5

Сінгапур 1 6,0 2 5,68

Фінляндія 2 6,0 8 5,45

Швеція 3 5,8 9 5,43

Нідерланди 4 5,8 5 5,50

Норвегія 5 5,8 11 5,41

Швейцарія 6 5,7 1 5,76

США 7 5,6 3 5,61

Велика Британія 8 5,6 10 5,43

Люксембург 9 5.6 20 5,20

Японія 10 5,6 6 5,47

Канада 11 5,5 13 5,31

Корея 12 5,5 26 4,99

Німеччина 13 5,5 4 5,53

Гонконг 14 5,5 7 5,46

Данія 15 5,5 12 5,33

Австралія 16 5,5 23 5,12

Нова Зеландія 17 5,5 16 5,25

Тайвань 18 5,5 15 5,28

Ісландія 19 5,4 29 4,83

Австрія 20 5,4 21 5,15

Ізраїль 21 5,4 27 4,98

Естонія 22 5,3 30 4,74

ОАЕ 23 5,3 17 5,24

1 2 3 4 5

Бельгія 24 5,3 19 5,20

Ірландія 25 5,2 24 5,11

Франція 26 5,2 22 5,13

Іспанія 34 4,7 33 4,59

Закінчення табл. 1

У Рейтингу глобальної конкурентоспроможності 
країн 2015–2016 рр. Україна посіла 79 місце і на-
лежить до групи країн, де економічне зростання 

залежить від рівня ефективності ринків. Україна актив-
но включилася в розбудову інформаційного суспіль-
ства. Широке застосування ІКТ у всіх сферах суспільно-
го життя визначається одним з пріоритетних напрямів 
господарського розвитку. Разом з тим рух у цьому на-
прямі здійснюється не рівномірно.

Найвищу рейтингову позицію за Індексом мере-
жевої готовності Україна продемонструвала у 2009 р. 
(62 місце). Після цього упродовж двох наступних років 
було втрачено 28 пунктів, внаслідок чого у 2011 р. кра-
їна перемістилася на 90 позицію серед 138 країн світу.  
В останні роки, з урахуванням розширення кола країн –  
учасниць рейтингу, Україна знаходиться в сьомому де-
сятку (рис. 3).

Відповідно до «Глобального звіту про розвиток ін-
формаційних технологій-2015» (The Global Information 
Technology Report), який щорічно готується Всесвітнім 
економічним форумом (World Economic Forum), почина-
ючи з 2002 р., Україна посіла 71 позицію серед 143 країн 
світу у рейтингу (ІКТ) (рис. 4) [14].

У 2015 р. суттєво поліпшили свої позиції та випе-
редили Україну в рейтинговій оцінці Латвія, Вірменія, 
Молдова та Польща. 

Експерти Всесвітнього економічного форуму чин-
никами, що дозволили Україні піднятися в рейтингу у 
2015 р., вважать позитивні зміни політичного і регуля-
торного середовища, а саме: підвищення ефективності 
національних законотворчих органів, стан розвитку за-
конодавства, пов’язаного з використанням ІКТ. Разом з 
тим загальний рівень за цими показниками залишається 

http://www.business-inform.net
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Місце України в рейтингу серед оцінюваних господарських систем

Рік

Рейтинг

Рис. 3. Зміна рейтингу України за індексом мережевої готовності 2008–2015 рр. [13; 14]

 

2013 р. 2014 р. 2015 р.

Вірменія Латвія Молдова Польща Україна Країна
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33
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68

49
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Рис. 4. порівняльна оцінка динаміки індексу мережевої готовності України
Джерело: складено за [14].

нижче половинного значення індикатора. У субіндексі 
готовності суттєво збільшилася міжнародна пропускна 
здатність Інтернету. У субіндексі «використання» покра-
щення позиції України сталося за рахунок збільшення 
кількості Інтернет-користувачів, використання ІКТ під 
час взаємодії організацій, використання Інтернету для 
продажу своїх товарів споживачам, інвестування компа-
ній у розвиток і навчання персоналу. Експерти Всесвіт-
нього економічного форуму відзначили позитивні зміни 
в стимулюванні використання ІКТ-технологій урядом. 
Відбулися зрушення впливу ІКТ на появу нових бізнес- 
та організаційних моделей, на доступність базових по-
слуг для громадян і якість державних послуг (рис. 5).

Погіршилися позиції України у світовому рейтин-
гу поточного року внаслідок збільшення тарифів на мо-
більний зв’язок («мінус» 43 пункти), низької якості уря-
дових он-лайн сервісів («мінус» 18 пунктів), зниження 
конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг («мі-
нус» 3 пункти). 

Загалом розвиток конкурентних переваг України 
потребує кардинального вдосконалення політичного і 
регуляторного середовища (122 позиція в рейтингу) та 

подолання низького рівня використання ІКТ урядом – 
124 позиція. За оцінкою незалежності судів, доступності 
їх для бізнесу з метою оскарження адміністративних дій 
Україна знаходиться за рискою 130 позиції.

Разом з тим важливо усвідомлювати, що зміни 
політико-правого середовища, формальних пра-
вил – необхідна, але недостатня умова трансфор-

мації конкурентних переваг у національну конкурен-
тоспроможність. Легітимність та імплементацію фор-
мальним правилам забезпечують неформальні норми. 
«Якщо формальне утворення правил шляхом прямих 
дій занадто відхиляється від траєкторії еволюції нефор-
мальних норм, негативні наслідки не затримаються», – 
С. Хедлунд [8, с. 15]. Неформальні інститути відобража-
ють господарську культуру, традиції та звичаї, вкорінені 
у свідомості людей. Дослідженню ролі неформальних 
інститутів в економічному розвитку приділяють увагу 
О. Аузан [1], Д. Норт [4], Е. Райнерт [6], С. Хедлунд [8]. 
Широко відома методика Р. Інглхарта [2] оцінки впливу 
цінностей на економіку. Реалізація проекту «Всесвітнє 
дослідження цінностей» (The World Values Survey) під 
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Рис. 5. Зміна місця України в рейтингу мережевої готовності за субіндексами
Джерело: складено за [13; 14].

керівництвом Р. Інглхарта [2] дозволила дослідити змі-
ни, що відбуваються в сучасному світі. Міжкультурна 
варіативність пояснюється за допомогою двох параме-
трів, складених з альтернатив:

1) традиційні цінності / секулярно-раціональні цін-
ності;

2) цінності виживання / цінності самовираження.
Домінування в тому чи іншому суспільстві однієї з 

альтернативних цінностей, їх взаємозв’язок впливає на 
господарський розвиток, і їх аналіз стає важливим ін-
струментом прогнозування провідних тенденцій [2].

«Відповідно до переміщення трудових ресурсів з 
аграрного сектора в індустріальний у світогляді людей, 
як правило, відбувається зрушення від традиційних цін-
ностей до секулярно-раціональних. Пізніше, коли пере-
важний розвиток отримує вже не індустріальний сектор, 
а сектор послуг, відбувається другий масштабний зсув у 
сфері ціннісних орієнтацій – перехід від цінностей ви-
живання до цінностей самовираження [2, с. 18].

Можливий і зворотний рух. В Україні внаслідок 
економічних і політичних потрясінь відбувся зсув цін-
ностей від секулярно-раціональних до традиційних і від 
цінностей самовираження до виживання. «У 2015 році 
порівняно до 2008 року Україна відкотилася до ціннос-
тей індустріального суспільства через затяжну економіч-
ну кризу», – констатували експерти GfK Ukraine [7]. Це 
обумовлює зміни в поведінкових установках і мотивації 
та потребує коригування інституційних перетворень за-
безпечення реалізації сучасних конкурентних переваг. 

Типологія культур Г. Хофстеде дозволяє провести 
порівняльний аналіз поведінкових установок різ-
них народів і, перш за все, важливо розглянути 

поведінкові установки країн, які покращили свої позиції 
в реалізації сучасних конкурентних переваг. В останні 
роки в Україні поведінкові установки значно змінилися 
(рис. 6).

Значно зросла дистанція влади. Культури з висо-
кою дистанцією влади виробляють правила, механізми, 

ритуали, які утворюють і відтворюють ієрархічні відно-
сини між її членами. Збільшення дистанції влади свід-
чить про зростання владної диференціації, розбіжності 
між людьми з різними власними повноваженнями, від-
чуження громадян від реалізації функцій суспільного 
управління. Україна з показником 92 має високу дистан-
цію влади. 

Індивідуалізм характеризує ступінь заохочення 
індивідуалістичних тенденцій у протилежність колекти-
вістським. 

В індивідуалістичних культурах потреби, бажання, 
інтереси окремої людини превалюють над груповими 
або колективними цілями. Колективістські культури, 
навпаки, детермінують жертовність особистими інтере-
сами заради спільного блага. В останні роки і так не 
дуже високий для країн з ринковою економікою показ-
ник індивідуалізму зменшився. Поведінкові установки 
до спільних дій стали затребуваними і реалізувалися в 
широкому русі волонтерських організацій. 

Суттєво збільшився показник «маскулінність», 
що відображає просування в напрямку твердості, зо-
середженості на успіху, наполегливості, самовпевнено-
сті, змагальності. В основу цього показника закладено 
традиційні гендерні відмінності. Мова йде про те, що 
буде домінуючим мотивом у суспільстві: конкуренція 
або солідарність і кооперація. «Фемінність» передбачає 
обережність і схильність до адаптації, співчуття слаб-
ким, деяку невпевненість. За даним індикатором, який в 
Україні складає 27, зміни відбуваються, але домінуючи-
ми є цінності співпраці, самозадоволення від діяльності, 
ознакою успіху є якість життя.

Індекс «уникнення невизначеності» відображає 
здатність суспільства справлятися з тривогою і стреса-
ми, викликаними непередбачуваними змінами. Високі 
показники (95) свідчать про відчуття загроз неоднознач-
них ситуацій, прагнення до стабільності. При швидкому 
збільшенні цього показника, відставанні вибудовування 
засобів адаптації до невизначеності може спостерігати-
ся намагання їх подолати шляхом втечі від них, зокрема, 
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посилення міграційних настроїв серед молоді та най-
більш професійно конкурентних на зовнішніх ринках 
верств населення.

 За індексом «довгострокова орієнтація» показник 
України 55. Цей параметр відображає те, наскільки сус-
пільство проявляє прагматизм і стратегічно орієнтуєть-
ся на майбутнє в протилежність короткостроковій орі-
єнтації. Оцінка 55 не відображає ще явну перевагу дов-
гострокової орієнтації, але тенденція вже намічається.

Індекс «поблажливість/стриманість» в Україні 
становить 18. Це означає, що незначна кількість осіб 
вважає себе щасливими, превалює відчуття безпорад-
ності, суспільству властива схильність до песимізму, не-
великий акцент робиться на вільний час та задоволення 
зростаючих потреб. 

Порівняння цінностей у країнах, які демонстру-
вали помітні результати в розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій і посиленні конкурентних 
переваг, свідчить про різний їх рівень (рис. 7). Дистанція 
влади в Україні є найбільшою. Найменший показник у 
США (40). За індексом «Індивідуалізм» США посідає 
перше місце (91), а Україна – останнє (25). За критері-

єм «Маскулінність» США з Польщею мають приблизно 
однаковий показник (62 та 64). В Україні цей показник 
удвічі менший (27). Уникнення невизначеності показує, 
що Україна має приблизно однаковий результат з Поль-
щею (95 та 93 відповідно). За індексом «Довгострокова 
орієнтація» Україна має 55, Польща – 38, США – 26. Ін-
декс «Стриманість» показує, що Україна знаходиться на 
останньому місці з показником 18, а США – на першому 
(68). Це обґрунтовує неможливість простого експорту 
реформ і формальних інститутів. Необхідно вибудову-
вати власну стратегію розвитку конкурентних переваг, 
базуючись на власних господарських практиках, при 
тому, що параметри індивідуалізму, маскулінності, дов-
гострокової орієнтації найбільше сприяють реалізації 
ключових конкурентних переваг.

 
ВИСНОВКИ
Відзначені особливості ціннісних зсувів і зміни 

поведінкових установок свідчать про необхідність, по-
перше, визнати, що відчуження від владних інститутів, 
недовіра до влади можуть суттєво загальмувати пе-
ретворення в напряму «конкурентні переваги – кон-

–20

0

20

40

60

80

100

22,79
31,49

–8,67

4,81 4,08

36,13

92

25 27

95

55

18

2008 р. 2015 р.

Поведінкова
установка

Показник

Д
ис

та
нц

ія
вл

ад
и

Ін
ди

ві
ду

ал
із

м

М
ас

ку
лі

нн
іс

ть

Ун
ик

не
нн

я
не

ви
зн

ач
ен

ос
ті

Д
ов

го
ст

ро
ко

ва
ор

іє
нт

ац
ія

Ст
ри

м
ан

іс
ть
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курентоспроможність». По-друге, відсутність довго-
строкових цілей перетворень, що інтегрують інтереси 
громадян, посилює міграційні настрої, зменшуючи ком-
петентнісну складову конкурентних переваг, не сприяє 
розвитку суспільного оптимізму. Разом з тим, властива 
суспільству націленість на кооперацію, комунікації, вза-
ємодопомогу, намагання адаптуватися до швидких змін 
може створити синергетичний ефект для підвищення 
конкурентоспроможності України в глобальному госпо-
дарському середовищі. 

В умовах інтенсивної та екстенсивної зміни техно-
логічних устроїв і детермінант національного роз-
витку реалізація конкурентних переваг обумовле-

на швидкістю опанування новими технологіями. Інсти-
туційна система – вагомий чинник поширення новітніх 
технологій. Темпи їх інфільтрації залежать не тільки від 
формальних інститутів, а навіть, більшою мірою, від не-
формальних інститутів (національних цінностей і пове-
дінкових установок) – ставлення, сприйняття, бажання 
освоювати новітні технології та реалізувати свої здібно-
сті в рідній країні, що і повинно визначати спрямованість 
і зміст перетворень формальних інститутів.                  
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Джерелюк Ю. О. Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах
У статті обґрунтовано, що криза – це фактор порушення стійкості підприємства як економічної системи, криза може виникати на всіх стадіях 
життєвого циклу підприємства, виступати як гальмо подальшого розвитку підприємства та переходу на наступну стадію його розвитку. На 
основі теоретичного узагальнення представлено авторський підхід до визначення поняття «криза». Узагальнено причини виникнення кризи 
залежно від стадії життєвого циклу підприємства. Зазначено, що криза становить загрозу стійкості підприємства, але, незважаючи на це, 
вона – закономірність і необхідність розвитку та при всіх своїх проявах і наслідках долається антикризою. Розглянуто теоретичні підходи різних 
науковців до трактування поняття «антикризова стійкість», що дало змогу обґрунтувати авторський підхід до тлумачення цього поняття. 
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є систематизація чинників забезпечення антикризової стійкості підприємства в кон-
курентному середовищі.
Ключові слова: криза, стійкість, система, антикризова стійкість, життєвий цикл підприємства, причини виникнення кризи.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 21. 
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Джерелюк Ю. А. Кризис как фактор нарушения устойчивости  

в экономических системах
В статье обосновано, что кризис – это фактор нарушения устойчи-
вости предприятия как экономической системы, кризис может воз-
никать на всех стадиях жизненного цикла предприятия, выступать 
как тормоз дальнейшего развития предприятия и перехода на сле-
дующую стадию его развития. На основе теоретического обобще-
ния представлен авторский подход к определению понятия «кризис». 
Обобщены причины возникновения кризиса в зависимости от стадии 
жизненного цикла предприятия. Отмечено, что кризис представляет 
угрозу устойчивости предприятия, но, несмотря на это, он – законо-
мерность и необходимость развития, при всех своих проявлениях и по-
следствиях преодолевается антикризисом. Рассмотрены теоретиче-
ские подходы различных ученых к трактовке понятия «антикризисная 
устойчивость», что позволило обосновать авторский подход к тол-
кованию этого понятия. Перспективами дальнейших исследований в 
данном направлении является систематизация факторов обеспече-
ния антикризисной устойчивости предприятия в конкурентной среде.
Ключевые слова: кризис, устойчивость, система, антикризисная 
устойчивость, жизненный цикл предприятия, причины возникновения 
кризиса.
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Dzhereliuk Iu. O. Crisis as a Factor of the Sustainability Violation  

in the Economic Systems
The article substantiates that crisis is a factor of violation of the enterprise’s 
sustainability as economic system, crisis can occur at all stages of the life cy-
cle of enterprise, act as a brake against the further development of enterprise 
and its movement to the next stage of development. On the basis of theoreti-
cal generalization, the author’s own approach to the definition of concept of 
«crisis» is presented. Causes of occurrence of crisis were generalized depend-
ing on certain stage of the life cycle of enterprise. It has been specified that 
crisis poses a threat to the sustainability of enterprise, but, despite this, it is 
the regularity and necessity of development, which in all its manifestations 
and consequences will be overcome by anticrisis. The theoretical approaches 
by different scientists as to interpretation of the concept of «anticrisis sus-
tainability» were considered that allowed to substantiate the author’s own 
approach to the interpretation of this concept. Prospects for further research 
in this directions will be systematization of the factors to ensure the anticrisis 
sustainability of enterprise in a competitive environment.
Keywords: crisis, sustainability, system, anticrisis sustainability, life cycle of 
enterprise, causes of crisis.
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Будь-яке підприємство, що веде підприємницьку 
діяльність, – є системою, яка складається із сукуп-
ності взаємопов’язаних елементів, частин і ком-

понентів, тому до проблеми виникнення криз необхідно 
підходити із системних позицій. Розглядаючи підприєм-
ство як мікроекономічну систему, основною причиною 
кризових явищ деякі дослідники справедливо називають 
циклічний розвиток ринкової економіки і циклічний 
розвиток самих підприємств. Кризи відображають роз-
біжність ритмів розвитку конкретного підприємства з 
ритмами розвитку мікросистем і необхідність зміни тра-
єкторії розвитку організації під впливом макроциклів.

Вітчизняні суб’єкти економічної діяльності функці-
онують у складних соціально-економічних умовах, у неви-

значеності та динамічності зовнішнього середовища. За 
даних умов виникають чинники зовнішнього та внутріш-
нього характеру, що дестабілізують діяльність суб’єктів 
економічної діяльності. У сучасних умовах зростає необ-
хідність застосування підходів до управління підприєм-
ствами, що забезпечують їхню стійкість при негативних 
змінах у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Криза становить загрозу стійкості підприємства, 
але, незважаючи на це, вона – закономірність і необхід-
ність розвитку. Криза підприємства – повторюваний, 
обмежений у часі та керованості стан підприємства, 
який характеризується стійкими сильними коливання-
ми його параметрів за межами коридору допустимих 
значень; виникає внаслідок різкої втрати здатності під-
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приємства адаптуватися до темпів і сили впливу екзо- 
та ендогенних змін середовища на макро- і мікрорівнях 
через порушення взаємозв’язків між циклами розвитку 
окремих компонентів системи підприємства; має важ-
копрогнозовані наслідки як позитивного, так і негатив-
ного характеру [1, с. 12].

Будь-яка криза, якщо вона не явно летального 
характеру, включає в себе й антикризу. При всіх своїх 
поганих проявах і наслідках криза знищується антикри-
зою. Причому не поверненням системи до попереднього 
нормального стану, а переходом системи в новий якіс-
ний стан. У сучасній економіці антикризова стійкість 
відіграє визначну роль у забезпеченні довгострокового 
функціонування та ефективної діяльності підприємства 
в конкурентному середовищі. 

Теоретико-методологічним і практичним засадам 
антикризової господарської діяльності підприємства в 
нестабільному середовищі присвячені праці таких про-
відних зарубіжних та вітчизняних дослідників: І. О. Бланк,  
В. О. Василенко, А. П. Градов, А. Г. Грязнова, Т. С. Кле-
банова, Л. О. Лігоненко, О. І. Маслак, О. О. Терещенко,  
З. Є. Шершньова та ін. Питання щодо забезпечення стій-
кості підприємств досліджувалися в працях Л. Ю. Ба - 
совського, О. В. Броіло, К. С. Григорян, Д. С. Кондауро-
вої, А. Л. Пустуєва, О. В. Семененко, В. М. Ячменьової, 
М. С. Яшина та інших. Незважаючи на чисельність до-
сліджень у сфері стійкості підприємства на сьогодні не 
існує єдиного взаємоузгодженого тлумачення понят-
тя «антикризова стійкість підприємства», а більшість 
учених сприймають антикризову стійкість лише як ін-
струмент менеджменту. Разом з тим, залишаються не-
достатньо освітленими питання виявлення причин ви-
никнення кризи залежно від стадії життєвого циклу під-
приємства. Метою статті є теоретичне обґрунтування 
сутності кризи як фактора порушення стійкості в еко-
номічних системах та авторський підхід до тлумачення 
поняття «антикризова стійкість підприємства». 

Криза породжується процесом життєдіяльно сті 
суб’єкта економічної діяльності в період його 
розвитку. Як відомо, концепція циклічності 

розвитку економічних систем, виникнення та розви-
тку кризи як однієї зі стадій життєвого циклу суб’єкта 
економічної діяльності належить до фундаментальних 
складових категоріального апарату економічної теорії. 

Криза виконує три функції в динаміці систем: під-
риває основи застарілих елементів, відкриває дорогу 
для становлення нових, зберігає і збагачує систему. За-
вершується криза або переходом системи в новий якіс-
ний стан, або її розпадом, заміною іншою системою. 

Слід зазначити, що при вивченні кризових ситуа-
цій набула поширення та визнання запозичена з теорії 
менеджменту дефініція «життєвий цикл підприємства», 
під якою розуміють сукупність стадій, які проходить 
підприємство в перебігу своєї життєдіяльності від ство-
рення до ліквідації, кожна з яких характеризується пев-
ною системою стратегічних цілей і завдань, особливо-
стями формування ресурсного потенціалу, досягнутими 
результатами функціонування [2, с. 15].

У літературних джерелах зустрічаються різні по-
гляди щодо визначення змісту та класифікації 
моделей життєвого циклу підприємства. Кіль-

кість стадій життєвого циклу підприємства у працях 
різних дослідників коливається. Поширеним у літера-
турі є поділ життєвого циклу підприємства на чотири 
стадії: зародження, зростання, стабільність та занепад. 
Дещо іншого підходу дотримується Бланк І., який ви-
значає життєвий цикл підприємства як загальний пе-
ріод часу від початку діяльності підприємства до при-
родного припинення його існування або відродження 
на новій основі та виділяє за стадіями життєвого циклу 
підприємства, що перебувають на етапі народження, 
дитинства, юності, ранньої зрілості, кінцевої зрілості 
та старіння, а також розглядає особливості фінансової 
діяльності підприємств, що перебувають на різних ста-
діях життєвого циклу [3, с. 510]. 

Більш детальний поділ життєвого циклу підпри-
ємства на стадії пропонує Лігоненко Л. О., розглядаючи 
такі стадії, як народження, дитинство, юність, рання зрі-
лість, зрілість, старіння, відродження. Значну популяр-
ність серед дослідників здобула теорія життєвого циклу 
організацій, розроблена американським вченим Адізе-
сом І., який вважає, що в процесі життєдіяльності орга-
нізації можна виділити десять закономірних послідов-
них етапів життєвого циклу, які з достатнім ступенем 
умовності можна згрупувати у два великі етапи: етап 
зростання та етап старіння. До моделі Адізеса І. входять 
десять стадій життєвого циклу організації: виходжу-
вання, «стадія немовляти», стадія швидкого зростання, 
юність, розквіт, стабільність, аристократизм, рання бю-
рократизація, бюрократизація та смерть [4, с. 171].

Таким чином, деякі дослідники ототожнюють по-
няття життєвого циклу підприємства з поняттям загаль-
ної тривалості життя підприємства, тоді як інші ствер-
джують, що загальна тривалість життя підприємства 
може охоплювати декілька життєвих циклів. Обґрун-
тованим, на нашу думку, є другий підхід, адже, якщо на 
завершальному етапі стадії зрілості підприємство змо-
же ефективно здійснити реорганізацію, відкоригувати 
стратегічні цілі, модернізувати структуру управління, 
а також запропонувати споживачам інноваційну про-
дукцію, розширивши, таким чином, свою ринкову нішу 
та істотно підвищивши конкурентоспроможність, то по 
завершенні стадії зрілості настане не занепад підприєм-
ства, а його «друге народження» – підприємство знову 
вступить у стадію зростання [4, с. 174]. Це свідчить про 
можливість існування декількох життєвих циклів у жит-
ті підприємства.

Можливість виникнення кризового становища 
підприємства існує в перехідні періоду розвитку – між 
стадіями циклу. Тобто, при визначеному несприятливо-
му збігові факторів підприємство на будь-якому етапі 
життєвого циклу може стати неплатоспроможним, що 
може призвести до його ліквідації. Отже, підприємство 
може забезпечувати конкурентоспроможність на ринку 
лише шляхом передбачення криз розвитку на кожному 
етапі циклічної динаміки.

На думку Лігоненко Л. О., підприємство функціо-
нує в постійному самопереборенні. Протягом певного 
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часу самопереборення досягає успіху, відновлювальні 
процеси та необхідні пропорції підтримуються у визначе-
них межах або з незначними відхиленнями. Це свідчить 
про те, що механізми підтримки адаптивності, гнучкості 
та стійкості, які забезпечують повернення системи або 
до попереднього стану рівноваги, або до нового рівно-
важного стану, залишаються непошкодженими [2, с. 16]. 

У своєму дослідженні Коваленко В. В. [5, с. 10] ак-
центує увагу на те, що виникнення, прояв і подолання 
кризи розвитку підприємства мають суттєві особливос-
ті порівняно з макроекономічними кризами, які поляга-
ють у такому: 
 якщо на макроекономічному рівні криза є за-

вжди точкою перелому низхідної та висхідної 
гілок розвитку, то на рівні підприємства по-
дальше зростання має місце далеко не завжди; 
на рівні підприємства виникнення окремих 
кризових явищ, якщо не вжито заходів щодо 
їх локалізації, обумовлює перехід до кризового 
стану підприємства (системної кризи) і, як пра-
вило, завершується банкрутством або ліквіда-
цією підприємства;

 на мікроекономічному рівні кризу не можна 
ототожнювати з яким-небудь окремо взятим 
етапом життєвого циклу підприємства. На від-
міну від макрорівня «криза» не є стадією жит-
тєвого циклу, а стадія «старість» не є її анало-
гом. Хибним є уявлення, що кризові явища ха-
рактерні лише для стадії «старість». 

Більш обґрунтованою є гіпотеза, висунута проф. 
Івановим Г. І., згідно з якою кризові ситуації вини-
кають на всіх стадіях життєвого циклу підприєм-

ства [6, c. 17]. У цілому поняття «криза» є не природною, 
а філософською категорією, яка має багато визначень. 
Термін «криза», в перекладі з грецької «krisis», означає 
рішення, суд, переворот, час перехідного стану, перелом, 
при якому неадекватність засобів досягнення цілей по-
роджує непередбачувані проблеми [2, с. 11]. Представни-
ки теорії економічних циклів – Кондратьєв М. Д., Шум-
петер І., Хайєк Ф. – трактують кризу як перехідний стан 
між стадіями розвитку економічних суб’єктів [7; 8].

Юр’єва Т. В. розглядає кризу як стан, при якому 
існуючі засоби досягнення цілей є неадекватними, у 
результаті чого виникають непередбачувані ситуації та 
проблеми [9]. Ситник Л. С. вважає, що кризовий стан 
підприємства – це сукупність ситуацій, які збільшують 
імовірність виникнення неплатоспроможності підпри-
ємства та її розміри, провокують виникнення загроз із 
його зовнішнього та внутрішнього середовища і можуть 
призвести до руйнування організаційного, економічно-
го і виробничого механізмів функціонування [10]. Чер-
нявський О. Д. зазначає, що криза – це переломний етап 
у функціонуванні будь-якої системи, на якому вона за-
знає дії ззовні або зсередини, що потребує від неї якісно 
нового реагування [11]. На думку Лігоненко Л. О., кри-
зовий стан системи, по-перше, є значним і тривалим по-
рушенням рівноваги, а, по-друге, проявом нездатності 
системи використовувати механізми внутрішньої само-
регуляції [2]. Більш повне визначення цього поняття, на 

нашу думку, дав Василенко В. О., який вважає, що криза –  
крайнє загострення протиріч у соціально-економічній 
системі (організації), що загрожує її життєстійкості в 
навколишньому середовищі [12, с. 124]. Василенко В. О. 
називає такі протиріччя (ми наведемо деякі з них), які 
є найбільш типовими для взаємовідносин із зовнішнім 
середовищем: протиріччя між попитом і пропозицією; 
протиріччя між виробничими можливостями підпри-
ємства та існуючими потребами; протиріччя між потре-
бами в ресурсах і можливостями їх отримання; проти-
річчя між ринковими цінами і витратами виробництва; 
протиріччя між цілями, завданнями й вигодою господа-
рюючих суб’єктів в економічних зв’язках ділових парт-
нерів [13, с. 264]. На його думку, криза, при широкому 
погляді на неї, так само потрібна системі, що розвива-
ється, як і стабільний стан. Кризу треба розглядати як 
переломний момент у розвитку системи, що дає простір 
новому. Криза змінює тенденції життєдіяльності сис-
теми, тобто порушує її стійкість, радикальним чином її 
оновлює. Тому очисна сила кризи потрібна системі не 
менше, ніж спокійне безтурботне життя. Це дві сторони 
однієї медалі, одне не може існувати без іншого, це сво-
го роду закон єдності та боротьби протилежностей. Без 
боротьби немає розвитку [12, с. 201]. Подолання цих су-
перечностей, які виникають у зовнішньому конкурент-
ному середовищі, можливе лише за умови забезпечення 
антикризової стійкості підприємства. Степаненко О. П. 
підкреслює, що існує циклічна тенденція розвитку, яка 
відображає періодичне виникнення криз [14, с. 25]. Кож-
ний із етапів життєвого циклу підприємства так само, 
як і наслідки перехідних періодів, мають свої терміни та 
якісні особливості. Перші визначаються закономірною 
послідовністю виникнення нових властивостей у розви-
тку підприємства, другі – ефективністю управління.

Домбровський В. С. виділяє такі стадії життєвого 
циклу підприємства: народження ідеї, старт, зростан-
ня, стабілізація, експансія, спад, вихід [15]. Науковець 
стверджує, що на стадії спаду можливі два варіанти роз-
витку подій: 1) підприємство завершить власну діяль-
ність; 2) підприємству необхідно буде розпочинати все 
із самого початку (тобто з другого етапу).

Таким чином, після стадії спаду може виникати 
стадія відродження, яку Домбровський В. С. розглядає 
не як окремий етап розвитку підприємства, а як початок 
нового життєвого циклу фірми, починаючи з другого 
етапу, який формується з урахуванням минулих напра-
цювань та досвіду.

Отже, криза може виникати на всіх стадіях жит-
тєвого циклу підприємства, виступати як галь-
мо подальшого розвитку підприємства та пере-

ходу на наступну стадію його розвитку або виконувати 
функцію ініціації передчасного старіння та ліквідації 
підприємства. 

Авторські дослідження сутності поняття «криза» в 
наукових працях різних авторів дозволяють констатува-
ти той факт, що існує два основні підходи до визначення 
поняття кризи і кризової ситуації на підприємстві. Згід-
но з першим поняття кризи безпосередньо пов’язане з 
неплатоспроможністю і банкрутством підприємства, що, 
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на наш погляд, не є в достатній мірі об’єктивною точкою 
зору, оскільки банкрутство – це завершальна фаза кри-
зової ситуації, крайня її стадія, яка необов’язково досяга-
ється в кожній кризовій ситуації. Інші визначають кризу 
як будь-яку подію, що порушує рівновагу в системі –  
підприємстві. Об’єднавши ці два підходи, пропонуємо 
сформувати поняття кризи як процес, що виникає в ре-
зультаті загострення протиріч в економічній системі 
внаслідок впливу сукупності екзогенних та ендогенних 
факторів функціонування в умовах конкурентного се-
редовища, що виводить її зі стану рівноваги і здатний 
призвести до неможливості функціонування.

Це є підґрунтям для забезпечення у процесі аналі-
зу діяльності підприємства врахування всієї сукупності 
чинників, що обумовлюють появу та розгортання кри-
зових явищ.

Домбровський В. С. щодо кожної стадії життєвого 
циклу підприємства виділяє так звані «критичні ризи- 
ки» – ризики, що, як правило, призводять до появи 
глибокої кризи в діяльності суб’єкта підприємництва, 
у результаті чого він стає нездатним вести повноцінну 
фінансово-економічну діяльність [15]. Урахування осо-
бливостей конкретної стадії життєвого циклу підприєм-
ства дозволяє вибрати найбільш дієві напрями реагуван-
ня на ранні прояви кризи і не допустити її розгортання.

Модель Фламгольца передбачає сім стадій органі-
заційного розвитку, для кожної з яких характерні пев-
ні критичні проблеми. Основну увагу автор приділяє 

«хворобам зростання», з якими пов’язаний перехід від 
підприємницького рівня управління до професійного 
менеджменту. Перша стадія (створення нового підпри-
ємства) передбачає вирішення двох основних завдань –  
визначення ринків та розвиток продуктів. На другій ста-
дії (експансії) компанія має перейти від підприємництва 
до професійного менеджменту та вийти на новий рівень 
розвитку, побудувавши нову систему управління. Для 
наступної стадії (капіталізації) критичним завданням є 
управління корпоративною культурою. Заходи, упро-
ваджені на стадії диверсифікації та інтеграції, мають на 
меті подолати кризу стабільності завдяки створенню 
нового рівня підприємницької активності та переро-
дження компанії [16]. Успішна та своєчасна реалізація 
відповідних заходів (диверсифікація ринків та продук-
тів, інтеграція бізнес-структур тощо) дасть змогу під-
приємству покращити показники діяльності та повер-
нутися на стадію зростання.

Егіян К. А. визначено цілі, що ставляться на кож-
ному етапі життєвого циклу підприємства та залежність 
від факторів функціонування [17, с. 38].

У загальному вигляді причини виникнення криз 
на різних етапах життєвого циклу підприємства 
подано в табл. 1. На кожному етапі життєвого 

циклу підприємства життєвий цикл товару, технології, 
попиту, конкурентної переваги, конкурентної стратегії 
будуть відігравати відповідну роль. 

таблиця 1

причини виникнення кризи залежно від стадії життєвого циклу підприємства

Стадія 
Залежність 

від зовнішніх 
факторів

Залежність 
від внутрішніх 

факторів

Критичні ризики 
підприємства

причини кризи на 
цій стадії пріоритетні цілі

1 2 3 4 5 6

Народження Сильна Слабка
Максимальний 
рівень ризику

Неефективна 
стратегія.  
Високі трансакційні 
витрати виходу  
на ринок.  
Неконкурентоспро-
можна продукція

Розробка конкуренто-
спроможної продукції 
та скорочення періоду 
розробки

Становлення Сильна Слабка

Максимальний 
ризик. Понад 70% 
стають банкротами 
на даному етапі роз-
витку

Непрозора 
конкуренція  
на ринку.  
Неефективна  
кадрова політика 
підприємства. 
Відсутність 
необхідного 
досвіду у керівників 
підприємства

Швидке проникнення  
на ринок

Розвиток Помірна Помірна

Високий рівень 
ризику (від 30 до 
50% банкрутуючих 
підприємств), але в 
цілому рівень ризи-
ку має тенденцію до 
зменшення

Неефективна  
система збуту.  
Відсутність 
потенційних 
споживачів.  
Неефективна мар-
кетингова політика

Пошук шляхів 
максимізації обсягів 
продажу за рахунок 
диференціації продукції. 
Збільшення прибутку. 
Вихід на нові ринки
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1 2 3 4 5 6

Стабільність Слабка Сильна

Невисокий рівень 
ризику.  
Фінансовий стан 
підприємства 
стабільний

Підприємство  
не застосовує мето-
ди диверсифікації.  
Високі собівартість 
продукції та 
логістичні витрати.  
Негативний імідж 
підприємства  
на ринку.  
Неефективна 
організаційна  
та управлінська 
структури

Збільшення прибутку.  
Збільшення конкуренто-
спроможності товару.  
Поглиблене проникнен-
ня на ринок (модифікація 
товару)

Занепад Сильна Сильна

Ризик починає 
зростати. Можливі 
два варіанти 
розвитку подій: 
1) підприємство 
завершить власну 
діяльність;  
2) підприємству 
необхідно буде роз-
починати все із са-
мого початку (тобто 
з другого етапу)

Падіння попиту  
на продукцію.  
Неефективна  
система управління.  
Низька рента бель-
ність.  
Застаріле облад-
нання та технології. 
Висока плинність 
кадрів.  
Втрата ринків збуту 

Поступове деінвесту-
вання виробництва.  
Швидкий відхід з ринку  
і заміна застарілого  
продукту новим

Джерело: складено за [15; 17; 18].

Закінчення табл. 1

У сучасній економіці антикризова стійкість віді-
грає визначну роль у забезпеченні довгострокового 
функціонування та ефективної діяльності підприємства 
в конкурентному середовищі. Незважаючи на велику 
кількість досліджень з антикризового управління та 
фінансової стійкості, досліджень щодо антикризової 
стійкості порівняно небагато. Тому при аналізі даної 
проблеми навести цитати класиків економічної науки 
навряд чи можливо. 

Фучеджи В. І. вважає, що антикризова фінансова 
стійкість підприємства – це комплексна категорія, яка 
характеризує стан, структуру фінансових ресурсів, на-
прямки їх розподілу та використання, яка забезпечує 
здатність підприємства виконувати свої зобов’язання в 
умовах допустимого ризику і протистояти виникненню 
фінансової кризи [5, с. 90].

Одне з небагатьох визначень антикризової стій-
кості, яке надає цьому терміну самостійний характер, 
можна виявити в монографії Зуба А. і Локтіонова М., 
згідно з якими, антикризовою стійкістю є здатність 
об’єкта повертатися в стан економічної рівноваги після 
того, як його було виведено з цього стану негативними 
впливами, викликаними кризою [19, с. 56].

Ще одне визначення можна виявити в роботі 
Уривської Л. В.: «Антикризова стійкість – здатність під-
приємства не допускати кардинального впливу кризи 
на його фінансово-господарську діяльність за рахунок 
використання технології антикризового управління, 
урахування специфіки галузі та формування резервних 
фондів протягом фази підйому життєвого циклу під-
приємства» [20, с. 6]. Як неважко помітити, це визначен-
ня відрізняється тим, що включає в себе попередження 

негативного впливу факторів зовнішнього середовища, 
а також обов’язкове формування резервних фондів на 
підприємствах з метою страхування від можливих не-
передбачених обставин. Тобто поняття фінансової стій-
кості значно вужче, ніж поняття антикризової стійкості. 
Іншими словами, говорити про підприємство як про 
фінансове стійке ще не означає, що про нього можна го-
ворити як про стійке підприємство в цілому. 

Якщо вчені пов’язують економічну стійкість з 
отриманням прибутку, то логічно пов’язати антикри-
зову стійкість зі здатністю підприємства повертатися в 
той стан, який забезпечить максимальний обсяг прибут-
ку. Але в сучасних умовах господарювання «отримання 
прибутку» хибно визначати як мету діяльності. Отри-
мання прибутку є не метою діяльності підприємства, а 
умовою досягнення цілей його функціонування. 

Антикризова стійкість у розумінні Зуба А. і Лок-
тіонова М. постає як внутрішня функція (властивість) 
системи (підприємства). Уривська Л. В., розуміючи ан-
тикризову стійкість як «здатність підприємства не до-
пускати кардинального впливу кризи», ставить це по-
няття у фактичну залежність від управлінських рішень 
керівництва підприємства, але далеко не всі керівники 
підприємств володіють таким ступенем прогнозування, 
щоби забезпечити захист від кризового удару.

Рогова В. О. надає більш деталізоване тлумачен-
ня. Вона зазначає, що антикризова стійкість – здатність 
підприємства протистояти кризовим впливам, а в разі 
ж настання кризи – в максимально короткі терміни від-
новлювати докризовий стан; антикризова стійкість –  
цільова функція управління підприємством щодо запо-
бігання кризі [21, с. 51].
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Слід зазначити, що поняття антикризової стійкості 
підприємства нерозривно пов’язане з його розви-
тком. Так, поняття антикризової стійкості вини-

кає тоді, коли існує вплив кризових деструктивних фак-
торів на розвиток підприємства і змінюється траєкторія 
його розвитку. Отже, якщо підприємство, перебуваючи 
в рівноважному стані, зазнає вплив дестабілізуючих 
кризових факторів, то під цим впливом траєкторія роз-
витку підприємства змінюється від рівноважного стану, 
і підприємство переходить в інший стан. Перебуваючи 
під впливом кризових факторів, підприємство має на-
магатися перейти в стійкий стан свого функціонування. 
Повернення підприємства в початковий стан буде не-
можливим, оскільки в кожен момент часу змінюються як 
зовнішні, так і внутрішні умови функціонування підпри-
ємства. Від того, яку антикризову стійкість має підпри-
ємство, залежить, наскільки більшою буде можливість 
здійснити перехід на якісно новий рівень свого розви-
тку в умовах деструктивного впливу кризових факторів.  
У межах цієї схеми можна говорити про виникнення по-
няття антикризової стійкості підприємства. 

Аналіз антикризової стійкості дозволить на ран-
ній стадії діагностувати загрози підприємству і своєчас-
но вживати заходів щодо підвищення рівня антикризо-
вої стійкості.

Розглянувши вищенаведені підходи, можна зроби-
ти певні висновки:

1. На сьогодні не існує єдиного підходу щодо ви-
значення даної категорії.

2. У кожному з наведених тлумачень присутні як 
переваги, так і недоліки.

На основі виявлених властивостей можна сфор-
мулювати власне тлумачення поняття «антикризова 
стійкість» у цілому, а також у результаті синтезу з по-
няттями «стійкість» та «криза» (рис. 1). 

Якщо криза підприємства характеризується стій-
кими сильними коливаннями його параметрів за меж-
ами коридору допустимих значень; виникає внаслідок 
різкої втрати здатності підприємства адаптуватися до 

темпів і сили впливу екзо- та ендогенних змін конку-
рентного середовища на макро- і мікрорівнях через 
порушення взаємозв’язків між циклами розвитку окре-
мих компонентів системи підприємства, то антикризо-
ва стійкість підприємства, на нашу думку, свідчить про 
здатність підприємства зберігати лідируючі позиції на 
ринку під дією сукупності екзогенних та ендогенних 
факторів виникнення кризи в умовах конкурентного 
середовища, забезпечуючи при цьому розвиток підпри-
ємства, довгострокові конкурентні переваги на ринку 
та досягнення комплексної головної мети функціону-
вання підприємства.

ВИСНОВКИ
Підприємство, як економічна система, належить 

до складних, відкритих систем, які характеризуються 
динамічної стійкістю, яка може бути порушена під впли-
вом ендогенних або екзогенних кризових факторів. У ре-
зультаті дослідження було уточнено поняття «антикри-
зова стійкість підприємства» як здатність підприємства 
зберігати лідируючі позиції на ринку під дією сукупності 
екзогенних та ендогенних факторів виникнення кри-
зи в умовах конкурентного середовища, забезпечуючи 
при цьому розвиток підприємства, довгострокові кон-
курентні переваги на ринку та досягнення комплексної 
головної мети функціонування підприємства. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на систематизацію чин-
ників забезпечення антикризової стійкості підприємства 
в конкурентному середовищі.                                              
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під впливом факторів внутрішнього середовища, переходити
на більш високий якісний рівень свого розвитку 
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Здатність підприємства зберігати лідируючі позиції на ринку під
дією сукупності екзогенних та ендогенних факторів виникнення
кризи в умовах конкурентного середовища, забезпечуючи при
цьому розвиток підприємства, довгострокові конкурентні
переваги на ринку та досягнення комплексної головної мети
функціонування підприємства

 
 

 

Криза

Процес, що виникає в результаті загострення протиріч
в економічній системі внаслідок впливу сукупності екзогенних
та ендогенних факторів функціонування в умовах конкурентного
середовища, що виводить її із стану рівноваги і здатний призвести
до неможливості функціонування

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема формування визначення поняття «антикризова стійкість підприємства»
Джерело: авторська розробка.
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УДК 339.13.012:316.324.8

СпОЖИвчИй РИНОк в ОпОСЕРЕДкувАННІ НЕОЕкОНОМІчНИх пРОцЕСІв вІДТвОРЕННя 
люДИНИ ТА СуСпІльСТвА

© 2017 ЯХНО Т. П., ГУСАКОВСЬКА Т. О. 

УДК 339.13.012:316.324.8

Яхно т. п., Гусаковська т. О. Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення  
людини та суспільства

Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі відносин на споживчому ринку в умовах постіндустріального суспільства. На основі розгляду по-
ведінки людиниспоживача з позиції економічного, соціологічного та психологічного підходів виділено основні аспекти її діяльності в умовах по-
стіндустріального суспільства. Зроблено висновок про те, що сучасному споживчому ринку властива модель відносин, в якій людина є не просто 
споживачем матеріальних благ, але наділена також інтелектом і духовністю, що істотно впливає на формування власних уподобань. Отже, 
її поведінку зумовлюють не тільки економічні, а й соціальні, політичні, психологічні, релігійні, правові, етичні, екологічні та інші чинники. Іншою 
визначальною особливістю цієї моделі є відновлення втраченого взаємозв’язку індивідуальної вигоди та суспільної користі. Доведено, що тріада 
«суспільство – ринок – людина» завдяки її динамічності, відкритості та постійному генеруванню збагачених перехресних зв’язків перетворюєть-
ся на здатну до саморозвитку систему, що сутнісно відповідає змісту постіндустріальних відносин.
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в опосредовании неоэкономических процессов воспроизводства  
человека и общества

Цель статьи состоит в обосновании модели отношений на потре-
бительском рынке в условиях постиндустриального общества. На 
основе рассмотрения поведения человекапотребителя с позиции эко-
номического, социологического и психологического подходов выделены 
основные аспекты его деятельности в условиях постиндустриально-
го общества. Сделан вывод о том, что современному потребитель-
скому рынку присуща модель отношений, в которой человек является 
не просто потребителем материальных благ, но обладает также 
интеллектом и духовностью, что существенно влияет на форми-
рование собственных предпочтений. Следовательно, его поведение 
обусловливают не только экономические, но и социальные, полити-
ческие, психологические, религиозные, правовые, этические, экологи-
ческие и другие факторы. Другой определяющей особенностью этой 
модели является восстановление утраченной взаимосвязи индивиду-
альной выгоды и общественной пользы. Доказано, что триада «обще-
ство – рынок – человек» благодаря ее динамичности, открытости и 
постоянному генерированию обогащенных перекрестных связей пре-
вращается в способную к саморазвитию систему, которая сущност-
но соответствует содержанию постиндустриальных отношений.
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The article is aimed at substantiating the model of relationships in the con-
sumer market under conditions of postindustrial society. On the basis of con-
sideration of the consumer behavior from the viewpoints of economic, so-
ciological, and psychological approaches, the main aspects of the consumer 
activity under conditions of postindustrial society have been allocated. It has 
been concluded that the modern consumer market is inherent in the model, 
in which an individual is not merely a consumer of material comforts, but also 
has intelligence and spirituality, that significantly impacts the formation of 
one’s own preferences. Consequently, the consumer’s behavior is determined 
not only by the economic, but also by the social, political, psychological, reli-
gious, legal, ethical, environmental, and other factors. Another defining fea-
ture of this model is the restoration of a lost relationship of the individual 
benefit and the public benefit. It has been proven that the triad of «society –  
market – individual», thanks to its dynamism, openness, and constant gen-
erating the enriched crosslinkages, becomes a system, which is capable of 
selfdevelopment and which essentially corresponds to the content of the 
postindustrial relationships.
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Еволюція людини, у тому числі, як суб’єкта соціально-
економічних відносин, відбувається протягом всієї 
історії людства. Одночасно змінюється суспіль-

ство, яке також еволюціонує. Кожен новий щабель розви-
тку суспільства характеризується зміною видів та мето-
дів людської діяльності, характеру економічних відносин.  
В умовах переходу до постіндустріального суспільства 
також відбуваються суттєві зміни в ринкових відносинах, 
трансформуючи власне сутність ринку.

Дослідженням проблем розвитку економічних 
відносин в умовах переходу до постіндустріального 
суспільства присвячені праці багатьох зарубіжних та 
вітчизняних науковців. Серед них слід відзначити до-
слідження Д. Белла, Н. В. Денисова, В. Л. Іноземцева, 
І. В. Мосьякова, Н. В. Родіонової, Л. М. Шимановської-
Діанич, С. А. Вегери [1–9]. Однак, незважаючи на ве-
личезну увагу вчених до вивчення зазначених питань, 
дослідження у цій сфері не є вичерпними. Існує ціла 
низка питань, що потребують ґрунтовних наукових до-
сліджень. Зокрема, це стосується проблем, пов’язаних із 
функціонуванням споживчого ринку в нових умовах.

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні моделі 
відносин на споживчому ринку в умовах постіндустрі-
ального суспільства. 

Відомо, що характер суспільства розкривається 
через визначення форм суспільної діяльності людей, 
які реалізують свої економічні інтереси на споживчому 
ринку. У цьому аспекті суспільство розглядається як 
сукупність людських індивідуумів, які об’єдналися для 
задоволення соціальних інтересів; контролю над своїми 
діями; формування складних і гармонійних систем вза-
ємодії; реалізації якісної визначеності суспільства у вза-
ємодії з природою.

 Із зазначених ознак суспільної діяльності людей, 
яка зумовлює розвиток ринку, видно, що агреговані в 
рамках соціуму дії індивідів мають характер або соці-
альної, або економічної, або політичної спрямованості 
(як окремо, так і разом взяті). Усі ознаки мають право на 
визнання та є взаємодоповнюючими.

 Людина завжди є потенційним творцем необхід-
них умов еволюції суспільства, а визначається така дія 
через механізми споживання. Тому споживання розгля-
дають як процес задоволення потреб різноманітними 
благами – як духовними, так і матеріальними. Цей про-
цес викликає мотивацію до праці та, відповідно, проце-
су відтворення суспільства.

Особисте споживання – це певна сфера, в якій 
реалізується природна мета господарської діяльності 
суспільства, формуються стимули до продукування спо-
живчих благ і визначаються домінанти розвитку еконо-
міки відповідно до певного устрою суспільства (доінду-
стріального, індустріального або постіндустріального). 
Теорія особистого споживання ґрунтується на основних 
пріоритетах: різноманітність видів споживання; непе-
ребільшення; відповідність вимог; субституція; спадна 
гранична корисність.

Співвідносячи перераховані вище пріоритети, ре-
алізовані в поведінці споживача, з реаліями постінду-
стріального суспільства, становлення якого відбуваєть-
ся нині, необхідно відзначити очевидність таких змін: 

по-перше, особливість товарів, що пропонує ринок на 
запит споживача (збільшення товарів з високою част-
кою творчої/інтелектуальної складової в їх споживчій 
вартості) та переважання послуг у структурі споживан-
ня, а, по-друге, якісні прогресивні еволюційні зміни су-
спільства та людини в ньому. 

Людина (або, як прийнято називати, споживач) є 
активним суб’єктом ринкових відносин і розбудови сус-
пільства та, як правило, проявляє свої потреби та намі-
ри у відповідній поведінці, певній діяльності на ринку, 
що визначається терміном «поведінка споживача». Нині 
існує декілька підходів до визначення поняття «поведін-
ка». Це пов’язано з різноманіттям сфер його викорис-
тання, які передбачають, відповідно, і різне розуміння 
змісту та сутності даного поняття.

Зовні прояви людської поведінки відображаються 
в системі послідовних дій, спрямованих на прямий прак-
тичний контакт з певними об’єктами свого оточення 
для досягнення поставлених цілей. З огляду на кількість 
визначень поведінки споживачів, які представлені в на-
уковій економічній літературі зарубіжних і вітчизняних 
авторів, і порівнюючи ці визначення, можемо зробити 
висновок, що найбільш поширене трактування спожив-
чої поведінки визначає її як діяльність, спрямовану на 
отримання, споживання та розпоряджання продуктами 
і послугами, у тому числі процеси прийняття рішень, які 
передують цим діям, їх супроводжують і здійснюються 
після них [10]. Таким чином, існує три основні підходи 
до розуміння такої поведінки: соціологічний; економіч-
ний; психологічний.

Оскільки поведінка споживача формується, роз-
вивається і проявляється в умовах суспільного 
життя, вона має соціально зумовлений харак-

тер. Соціологія досліджує та інтерпретує поведінку 
передусім у таких термінах, як: «діяльність», «спілку-
вання», «винагорода», «цінність», «потреби». Згідно 
з соціологією поведінковість розглядається як одна зі 
сфер суспільного життя – процес споживання, який іс-
нує поряд із виробництвом, обміном. Проте предметом 
дослідження є не вся людина, а тільки її поведінка, і не у 
всіх аспектах, а лише на ринку – як споживача. Предме-
том дослідження соціології виступає поведінка різних 
соціальних спільнот у процесі споживання [10]. 

Економіка, погоджуючись в цілому з тим, що спо-
живання є кінцевою фазою суспільного відтворення,  
в якій суспільний продукт використовується для задово-
лення потреб населення, наголошує на тому, що названі 
процеси проявляються на рівні реалізації саме еконо-
мічних відносин, яким притаманна раціональність. Ще 
А. Сміт обґрунтував концепцію «економічної людини», 
припустивши, що головним мотивом її діяльності є 
лише власний егоїстичний інтерес. Прагнучи максимі-
зації власного добробуту, мікроекономічні суб’єкти при-
ймають рішення на основі критерію «витрати – вигоди» 
і реалізують їх, якщо вигоди перевищують витрати [3].

Однак нині цей підхід до розуміння поведінки 
споживача в надзвичайно особливих ринкових умовах 
переходу до постіндустріальної економіки критикується 
багатьма дослідниками. Науковці вважають, що модель 
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«економічної людини» в умовах сьогодення є застарілою 
та вказують на необхідність розробки нової концепції – 
такої, яка відповідала б вимогам, що висуває до неї нове 
суспільство. Зокрема, Н. В. Денисов і Н. В. Родіонова 
[3; 6] вважають, що в цій моделі не враховується вплив 
неекономічних чинників, тоді як ринок має на увазі не 
тільки економічну свободу, а й дотримання соціальних, 
екологічних, правових, етичних та інших вимог до пове-
дінки суб’єктів. Регулюючи відносини з приводу задово-
лення матеріальних потреб людини, модель нечутлива 
до інших сторін якості її життя. У наш час людина має 
широкі інформаційні та енергетичні можливості впливу 
на господарську діяльність та інші сторони суспільно-
го життя. Рішення економічних проблем нині вимагає 
звернення до сфер етики, політики, права, релігії, еколо-
гії тощо. Це означає, що людину-споживача в економіці 
слід розглядати з усіх боків її життєдіяльності (рис. 1).

задоволення власних потреб. Базуючись на попередніх 
дослідженнях, поведінку конкретного споживача можна 
уявити як систему взаємопов’язаних дій і вчинків, котрі 
здійснюються для реалізації певних функцій і вимага-
ють зв’язку людини із соціумом.

Усе вищеозначене дає підстави стверджувати, що 
перед наукою стоїть важливе завдання з розробки 
моделі відносин, властивих сучасному споживчому 

ринку, в якій людина є не просто споживачем матеріаль-
них благ, але наділена також інтелектом і духовністю, що 
істотно впливає на формування власних уподобань. Отже, 
її поведінку зумовлюють не тільки економічні, а й соці-
альні, політичні, психологічні, релігійні, правові, етичні, 
екологічні та інші чинники. Іншою визначальною особли-
вістю цієї моделі є відновлення втраченого взаємозв’язку 
індивідуальної вигоди і суспільної користі (рис. 2). 

економічний аспект психологічний аспект соціальний аспект  

 

Споживання  Творення 

Реалізація особистих інтересів

Задоволення матеріальних потреб

Реалізація громадських інтересів 
 

Задоволення духовних потреб  

ЛЮДИНА  

індивід особистість

Аспекти діяльності 

Рис. 1. Аспекти діяльності людини-споживача як індивіда та особистості
Джерело: складено за [3; 5; 6; 10].

Психологи вважають, що люди зазвичай непостій-
ні. Їхні уподобання мають тенденцію до нетранзитив-
ності, але систематично відхиляються від постійності, 
що можна вимірювати, пояснювати і досліджувати. 
Крім того, з погляду економічної психології, невизна-
ченість залишається постійною, іноді домінуючою осо-
бливістю умов існування людини. Цей висновок явно 
суперечить положенням традиційної теорії очікуваної 
корисності, проте узгоджується з низкою економіко-
психологічних розробок, в яких доведено, що вирі-
шальним чинником становлення та розвитку економіки 
нового (постіндустріального) типу необхідно виділити 
креативно-емоційний інтелект, яким володіє таланови-
та й інтелектуально-розвинена людина [7; 8].

Об’єктом дослідження поведінки в індивідуалі-
стичній традиції є людина. Аналіз підходів до визначен-
ня поняття «поведінка споживача» дає підстави сфор-
мулювати його таким чином: поведінка споживачів – це 
сукупність дій і вчинків інтелектуального, фізичного та 
психологічного характеру, які здійснюються фізичними 
та юридичними особами під впливом чинників як зо-
внішнього, так і внутрішнього середовища і спрямовані 
на отримання і споживання товарів, послуг, ідей задля 

Нині є очевидним, що економічний егоїзм «еко-
номічної людини» здатний взагалі знищити життя люд-
ського роду на Землі. Розширення і посилення антро-
погенного і техногенного тиску на природу призводить 
людство до економічної та соціальної кризи. Причому 
глобалізація економіки, її інформатизація, швидкий 
розвиток науки і технологій можуть мати як позитивні, 
так і вкрай негативні наслідки. Глобальні інформаційні 
мережі можуть бути як інструментом для нав’язування 
певних цінностей та ідей, так і чинником, що сприяє 
розвитку ринкових відносин в інтересах людини та гро-
мадянського суспільства в цілому.

Важливу роль у побудові таких відносин на спо-
живчому ринку, що будуть сприяти реалізації інтересів 
як споживачів, так і виробників, відіграє держава. За-
вданням держави у нинішніх умовах є врівноваження 
всіх процесів, що відбуваються в економіці та суспіль-
стві в цілому. Економічна стратегія держави повинна 
пов’язувати цілі господарського розвитку із задово-
ленням соціально-економічних потреб суспільства, що 
співвідносяться з можливостями та поточним станом 
економічної системи.
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У наш час, як ніколи, люди мають потребу в за-
гальних для всієї людської цивілізації ідеалах, цілях, 
діях. Актуальними стають питання етики, етичної осно-
ви спільного існування як на глобальному, так і на ло-
кальних рівнях [9]. В умовах глобалізації важливим 
чинником досягнення суспільної рівноваги повинно 
стати зріле громадянське суспільство. Держава, разом 
із суспільством, може встановлювати різні механізми 
корекції впливу негативних ефектів, знаходити шляхи 
виживання і розвитку людства.

Людина, виходячи зі свого економічного призна-
чення та своїх потреб, завжди є потенційним твор-
цем для побудови оптимальних умов економіки та 

споживчого ринку, зокрема. Світова практика підтверди-
ла, що функціонування та розвиток споживчого ринку, 
відповідно визначених уподобань людини, неможливі без 
урахування суспільних інтересів, реалізацію яких значною 
мірою забезпечує держава. Втручання держави в економі-
ку зумовлено необхідністю створення умов для корекції 
функціонування ринкового механізму; захисту національ-
них інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
вирішення проблем, які ринковий механізм ефективно 
вирішити не може. Сучасна роль споживчого ринку в ор-
ганізації обміну вимагає чіткої організації та ефективної 
взаємодії його учасників. Усе це обумовлює необхідність 
пошуку оптимізаційних рішень щодо впливу держави на 
процеси, які відбуваються на споживчому ринку.

Сучасна мета розвитку споживчого ринку має 
відповідати поставленим пріоритетам державної 
соціально-економічної політики, а саме:
 підвищення економічного зростання як держа-

ви в цілому, так і окремих її регіонів, збільшен-
ня обсягів національного виробництва спожив-
чих товарів та послуг;

 розвиток людського потенціалу, як основної 
складової суспільного поступу та визначальної 
оцінки його рівня;

 економічна стабільність, яка забезпечує сталий 
рівень цін та тарифів, зниження інфляції, під-
вищення рівня зайнятості, збалансованості по-
питу та пропозиції;

 соціальна справедливість, яка підтримує спра-
ведливий розподіл доходів, захист соціально 
незахищеного населення.

Очевидно, що держава не може контролюва-
ти «всіх та все» у будь-якій діяльності. Проте там, де 
держава має проявляти себе, вона повинна робити це 
ефективно та повноцінно. Важливим у цьому сенсі є 
встановлення законодавчих норм і засад ефективного 
державного регулювання, зокрема споживчого ринку. 
Особливо слід підкреслити важливість формування 
загальної державної регуляторної політики у сфері роз-
витку споживчого ринку, яка повинна бути спрямована 
на досягнення оптимального регулювання державою 
торговельної діяльності, усунення правових, економіч-
них та адміністративних перешкод у реалізації права на 
підприємницьку діяльність. 

Споживчий ринок, як чинник ефективності від-
творювальних процесів, є дієвим двигуном для інших 
галузей народного господарства. За допомогою меха-
нізму узгодження попиту та пропозиції ринок забез-
печує ефективні господарські зв’язки. Проте функції 
ринкового саморегулювання неодмінно поєднуються 
в наш час із функціями механізму державного регулю-
вання. Ураховуючи проблеми сьогодення, регулювання 
споживчого ринку повинно здійснюватися за трирівне-
вою системою: на центральному рівні, на рівні регіонів 
та на рівні місцевого самоврядування. На кожному рів-
ні повинні бути створені відповідні структурні підроз-
діли зі своїми конкретними завданнями та функціями. 
Основне завдання суспільства у сфері регулювання 
ринку споживчих товарів полягає в оптимізації товар-
ного обігу. Очевидно, що відсутність дієвого механізму 
є серйозним деструктивним чинником розвитку сфери 
споживчого обігу в сучасній економіці. 

Формування в Україні ринкового середовища, 
сприятливого для створення передумов постіндустрі-
ального розвитку, являє собою складну і масштабну 
проблему. Це безпосередньо стосується сфери держав-
ного регулювання споживчого ринку. Відносини на та-
кому ринку (як і ринкові відносини в Україні в цілому) 
повинні поступово бути приведеними до принципів, за 
якими розвиваються соціуми та економіки найбільш 

 Чинники, що впливають на поведінку людини-споживача на ринку  

економічні 

політичні психологічні правові 

етичні 

релігійні 

соціальні 

екологічні Людина-
споживач 

Індивідуальна вигода Суспільна користь 

Ринкові відносини 

Рис. 2. Модель відносин на сучасному споживчому ринку
Джерело: авторська розробка.
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розвинених постіндустріальних країн. Зокрема, у наш 
час найбільш актуальним для України є європейський 
напрям розвитку, а, отже, і практика економічно розви-
нених країн ЄС. Розбудова європейської держави в наш 
час неможлива без свідомого громадянства та реалізації 
прав людини, частиною яких є права споживача та про-
ведення відповідної споживчої політики. Країни Євро-
пейського Союзу ефективно впроваджують стандарти 
безпеки та якості товарів і послуг, що є показниками до-
бробуту населення. 

Поряд із органами державного регулювання знач-
ний вплив на споживачів ринку здійснюють громадські 
організації, зокрема, ті, що функціонують у сфері захи-
сту прав споживачів. Результативною є практика їх ді-
яльності у Великій Британії, Австрії, Фінляндії, Угор-
щині та інших країнах. На нашу думку, під впливом 
громадських організацій повинно вдосконалюватися за-
конодавство про торгівлю і послуги, права й обов’язки 
підприємців, особливо щодо стандартів безпеки, еколо-
гічності, яко сті товарів і послуг. У наш час, завдяки роз-
витку глобальних інформаційних мереж, вплив таких 
громадських організацій на суспільну думку в цілому та 
на думку окремих споживачів зокрема є на порядок ви-
щим, ніж ще декілька десятиліть тому.

ВИСНОВКИ
Отже, відносини «суспільство – ринок – людина» 

слід розуміти в контексті соціально-економічних від-
носин, що притаманні періоду становлення постінду-
стріального суспільства. Людина є джерелом цінностей, 
ринок – джерелом ресурсів для відтворення людини та 
соціуму, суспільство – джерелом соціального порядку. 
І оскільки нині споживчий ринок формується в умовах 
опосередкування відтворення суспільства і людини, 
кожний із названих феноменів не може досліджуватись 
окремо. Тріаду «суспільство – ринок – людина» слід 
розглядати як узгоджену взаємодію названих складових 
цивілізаційного розвитку. Така взаємодія завдяки її ди-
намічності, відкритості та постійному генеруванню зба-
гачених перехресних зв’язків перетворюється на здатну 
до саморозвитку систему, що сутнісно відповідає змісту 
постіндустріальних відносин, які поступово затверджу-
ються нині. У цьому контексті важливим завданням є 
поглиблення соціальної солідарності, удосконалення 
форм і методів соціальних взаємодій як основи підви-
щення взаємної відповідальності держави і суспільства 
за майбутнє розвитку людства.                    
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Рябокінь т. В. Механізми державної підтримки розвитку корпорацій
Основна мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності побудови дієвого механізму державної підтримки корпоративного роз-
витку, з урахуванням основних національних і корпоративних інтересів. У результаті опрацювання та аналізу існуючих науковометодологічних і 
практичних підходів до розвитку корпорацій та державного впливу на даний процес запропоновано поетапну схему корпоративного розвитку, з ви-
значенням основних корпоративних і національних пріоритетів на кожному з етапів. На основі адміністративних, фіскальних і монетарних методів 
виділено ключові напрямки координування розвитку окремих корпорацій та запропоновано загальний механізм державної підтримки, впровадження 
якого дозволить узгодити державні та корпоративні інтереси, досягти загального піднесення національної економіки. Вказано на необхідність 
створення на основі потужних корпорацій дієвої системи корпоративної соціальної відповідальності як одного з основних напрямків узгодження 
національних і корпоративних інтересів. Перспективними напрямками подальших досліджень є вирішення проблем, пов’язаних з довгостроковим 
інвестуванням у розвиток корпорацій, визначення та мінімізація основних ризиків на етапі представлення корпорацій на міжнародному рівні. 
Ключові слова: розвиток корпорації, національні інтереси, узгодження інтересів, механізм державного регулювання.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 10. 
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Рябокинь Т. В. Механизмы государственной поддержки  

развития корпораций
Основная цель статьи заключается в теоретическом обосновании 
необходимости построения действенного механизма государствен-
ной поддержки корпоративного развития, с учетом основных на-
циональных и корпоративных интересов. В результате обработки 
и анализа существующих научнометодологических и практических 
подходов к развитию корпораций и государственному воздействию 
на данный процесс предложена поэтапная схема корпоративного 
развития, с определением основных корпоративных и национальных 
приоритетов на каждом из этапов. На основе административных, 
фискальных и монетарных методов выделены ключевые направления 
координации развития отдельных корпораций и предложен общий 
механизм государственной поддержки, внедрение которого позволит 
согласовать государственные и корпоративные интересы, достичь 
общего подъема национальной экономики. Указано на необходимость 
создания на основе мощных корпораций действенной системы корпо-
ративной социальной ответственности как одного из основных на-
правлений согласования национальных и корпоративных интересов. 
Перспективными направлениями дальнейших исследований являются 
решение проблем, связанных с долгосрочным инвестированием в раз-
витие корпораций, определение и минимизация основных рисков на 
этапе вхождения корпораций на международный уровень.
Ключевые слова: развитие корпорации, национальные интересы, со-
гласование интересов, механизм государственного регулирования. 
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Riabokin T. V. The Mechanisms for the State Supporting the Development 

of Corporations
The main aim of the article is the theoretical substantiation of the neces-
sity to build an efficient mechanism for the State supporting the corporate 
development, taking account of the main national and corporate interests. 
As result of processing and analyzing the available scientificmethodological 
and practical approaches to development of corporations and the State im-
pact on this process, the phased scheme of the corporate development has 
been proposed, defining the main corporate and national priorities in each of 
the stages. On the basis of the administrative, fiscal, and monetary methods, 
the key directions for coordination of development of the individual corpora-
tions have been allocated and a mechanism for the State support has been 
proposed, implementation of which will provide to harmonize the public and 
the corporate interests, achieve the total recovery of the national economy. 
It has been pointed out to the need of creating on the basis of the powerful 
corporations an effective system of the corporate social responsibility as one 
of the main directions for harmonization of the national and the corporate in-
terests. Promising directions for further research will be solving the problems 
associated with the longterm investment in the corporate development, de-
termining and then minimizing the major risks at the stage of appearance of 
corporations at the international level.
Keywords: development of corporation, national interests, harmonization of 
interests, the State regulation mechanism.
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У провідних країнах світу базисом побудови сучас-
ної економічної системи є розвинута, ефективно 
функціонуюча корпоративна підсистема. Консолі-

дуючи інтереси різних соціально-економічних суб’єктів, 
вона забезпечує загальний розвиток і добробут. Корпо-
ративна форма організації економічної діяльності, яка 
набула широкого поширення як найбільш ефективна і 
прогресивна, становить економічну основу розвинутих 
країн, визначає їх конкурентоспроможність на світовому 
ринку [1, с. 39]. Від ефективності функціонування корпо-

рацій та їх взаємодії з іншими учасниками економічної 
системи залежить реалізація національних інтересів і 
програм. Існує необхідність побудови механізму держав-
ної підтримки та координації розвитку корпорацій. 

Вагомі дослідження з проблем розвитку корпора-
цій та особливостей державного впливу на їх розвиток 
зробили А. Берлі, Г. Мінз, О. Вільямсон, Й. Шумпетер, 
Дж. Гелбрейт, А. Сірко, Ю. Уманців, В. Якубенко, В. Ге-
єць, А. Мазаракі, Г. Бортіс, А. Гальчинський, Л. Федулова 
та багато інших науковців. 
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Більшість наукових досліджень з даної проблема-
тики зосереджують свою увагу на внутрішньокорпора-
тивній трансформації, що відбуваються в процесі реалі-
зації стратегії розвитку корпорації. Водночас, поза ува-
гою дослідників залишається низка проблем і протиріч, 
пов’язаних з впливом інших інституційних одиниць та 
екзогенного корпоративного середовища на розвиток 
окремої корпорації. До сфери зовнішнього корпоратив-
ного управління належать важелі державного регулю-
вання і контролю [2, с. 124].

Незважаючи на те, що, за твердженням деяких на-
уковців, ефективний розвиток великих корпора-
цій створює передумови для динамічного розви-

тку національної економічної системи [3, с. 20], існує ряд 
суперечностей та протиріч, що постають між корпорація-
ми в процесі реалізації їх стратегій, та іншими учасника-
ми економіки. З іншого боку, держава може допомагати 
у вирішенні проблем, які виникають в процесі розвитку 
корпорацій. Існуючі протиріччя вимагають проведення їх 
ґрунтовних науково-практичних досліджень, зокрема, на-
правлених на подолання протиріч між інтересами корпо-
рацій та інших учасників економічної системи, виявлення 
спільних інтересів та узгодження спільного вектора роз-
витку національної економіки. Виконання даних завдань 
дозволить підвищити ефективність виконання стратегії 
розвитку корпорацій, прискоривши, таким чином, фор-
мування корпоративної системи економіки, спрямувавши 
її функціонування в загальнонаціо нальних інтересах. 

Для вирішення поставлених завдань доцільно роз-
глянути кожен етап розвитку корпорації через призму 
узгодженості корпоративних і національних інтересів, 
виявити основні протиріччя та можливості їх коригу-
вання. При цьому варто мати на увазі суттєві відміннос-
ті в цілях і можливостях корпорацій впливати на еконо-
мічну кон’юнктуру на різних етапах розвитку.

Схематично відобразити відмінності в особливо-
стях корпоративних інтересів на різних етапах розвитку 
можна за допомогою рис. 1.

Даний рис. 1 ілюструє три етапи розвитку корпо-
рацій, кожен з яких характеризується особливою специ-
фікою взаємодії та узгодженості держави та корпорацій. 

На першому етапі розвитку корпорації відбува-
ється її становлення на ринку, яке умовно можна роз-
ділити на три послідовні стадії: входження на ринок, 
зміцнення позицій та збільшення частки ринку. Особ-
ливістю даного етапу є існування великої кількості но-
востворених і дрібних конкуруючих фірм, які ведуть 
боротьбу за отримання певної частки ринку. При цьому 
переважають методи цінової конкуренції, направлені на 
мінімізацію витрат та оптимізацію виробництва. Така 
ситуація відповідає вектору національних інтересів, 
спрямованому на задоволення широкого кола потреб 
суспільства при мінімально можливому рівні цін, ура-
ховуючи, що через велику кількість фірм жодна з них не 
може здійснювати значний вплив на економічну систе-
му країни та її розвиток. Підтримка держави має бути 
спрямована на формування середовища, сприятливого 
для здійснення підприємницької діяльності, при цьому 
існування та діяльність окремих корпорацій залиша-
ються поза межами національних інтересів. Оскільки 
ефективність даного етапу розвитку проявляється при 
наявності великої кількості фірм на ринку, основними 
напрямами державної підтримки корпоративної си-
стеми є створення умов для безперешкодного ведення 
малого бізнесу, стимулювання загального рівня ділової 
активності, направленого на збільшення кількості кон-
куруючих корпорацій, та унеможливлення позаеконо-
мічного тиску на них. Особливу увагу слід звернути на 
вразливість новостворених корпорацій, забезпечуючи 
їм певні преференції на початку функціонування. Мож-
на виділити три основні напрями державного впливу на 
діяльність економічних суб’єктів: адміністративний, 
фіскальний та монетарний. 

Адміністративні важелі впливу на першій фазі 
розвитку корпорацій повинні бути направлені на ство-
рення сприятливої нормативно-законодавчої бази, яка б 
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Рис. 1. Стратегія розвитку корпорації
Джерело: складено за [4, с. 77].
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захищала їх корпоративні інтереси та власність з одно-
часним дотриманням зрозумілих і простих правил реє-
страції, ліцензування, ведення господарської діяльності 
та інших додаткових вимог до корпорацій.

Фіскальна політика стосовно корпорацій, що пере-
бувають на першому етапі розвитку, повинна характери-
зуватися пріоритетністю корпоративних інтересів через 
створення різних режимів пільгового оподаткування та 
податкових канікул, відсутністю податкових перевірок 
та загальною лояльністю фіскальних органів. При цьо-
му варто розуміти, що стимулююча фіскальна політика 
перш за все повинна бути направлена на підтримку саме 
новостворених корпорацій, що дозволить їм отримати 
певні конкурентні переваги на період входження на ри-
нок. Подальше функціонування та розвиток корпорацій 
має базуватися на дотримані принципів вільної конку-
ренції та ринкової економіки, які передбачають рівно-
правне становище всіх учасників ринку. Таким чином, 
перехід до наступного етапу розвитку можуть здійснити 
лише корпорації, що мають високий рівень економічної 
ефективності. Неефективно діючі корпорації поступово 
будуть призупиняти свою діяльність. Даний ефект спри-
ятиме підвищенню загальної економічної ефективності 
функціонування корпоративного сектора. 

Основним бар’єром ефективного розвитку кор-
порацій на початковому етапі функціонування 
є відсутність достатнього рівня фінансових ре-

сурсів через цілу низку причин (недостатній рівень при-
бутку, відсутність власних заощаджень та сформованих 
фондів, недосконала амортизаційна політика) [5]. Подо-
лати дані проблеми можна за допомогою впровадження 
монетарних методів, які мають бути направлені на ство-
рення можливостей для отримання корпораціями на по-
чатковому етапі розвитку кредитних ресурсів з низьким 
рівнем відсотка, створення системи державного креди-
тування за цільовим спрямуванням та пріоритетністю 
їх залучення до державних закупівельних програм. Слід 
звернути увагу на необхідність формування дієвого 
ринку цінних паперів та створення умов для первинного 
розміщення акцій та облігацій корпорацій.

Другий етап розвитку корпорацій характеризу-
ється збалансованістю корпоративних і національних 
інтересів. У порівнянні з першим етапом держава пере-
стає здійснювати активну стимулюючу політику, посту-
пово переорієнтовуючись на дотримання національних 
інтересів. На даному етапі функціонують лише корпора-
ції з високим рівнем економічної ефективності та зна-
чними конкурентними перевагами, тобто ті, що змогли 
досягти стабільного обсягу виробництва та забезпечити 
плановий рівень прибутку. Відповідно такі корпорації 
не потребують активної державної підтримки і можуть 
функціонувати, використовуючи властиві корпораціям 
переваги. Основою державного втручання має бути до-
тримання принципу «не зашкодити» функціонуванню 
та розвитку корпорацій. Основні завдання, які повинна 
виконувати держава на даному етапі, полягають у до-
триманні рівних прав і можливостей, забезпеченні не-
доторканості прав власності, виключенні можливостей 
позаекономічного тиску та забезпеченні стабільності 

зовнішнього середовища, що дозволить уникнути нега-
тивного впливу непередбачуваних екзогенних факторів 
на розвиток корпоративного сектора.

Окремо слід звернути увагу на створення умов 
та можливостей залучення довгострокових інвестицій 
у розвиток корпорацій. Для цього потрібно значно по-
кращити інституційне середовище та умови його функ-
ціонування. Ключовою проблемою є відносно низький 
рівень довгострокових інвестиційних ресурсів на дано-
му етапі розвитку економіки. Варто враховувати досвід 
розвинутих країн, де довгострокове інвестування здій-
снюється за рахунок недержавних пенсійних і страхо-
вих фондів, довгострокових депозитів, продажу борго-
вих цінних паперів з довготривалим строком погашен-
ня, державні цільові програми інвестування. Однак в 
Україні майже нерозвинуті недержавні пенсійні фонди, 
а страхові компанії не мають реальної можливості для 
здійснення довгострокових інвестицій. Нерозвинений 
ринок цінних паперів робить неможливим залучення 
довгострокових інвестицій з даних джерел. Таким чи-
ном, в Україні залучення довгострокових інвестицій 
можливе за рахунок довгострокових депозитів та ці-
льових державних програм, однак їх обсяг залежить від 
загального стану економіки країни та в умовах сучасної 
кризи значно обмежений. Наведені факти вказують на 
необхідність проведення окремих досліджень у даному 
напрямку. Вирішення проблем довгострокового інвес-
тування є однією з ключових умов ефективного розвит-
ку не лише окремої корпорації, а й національної еконо-
мічної системи загалом.

Іншим аспектом реалізації стратегії розвитку корпо-
рації на другому етапі є створення сприятливих умов 
для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Функціонування корпорацій на даному етапі розвитку 
обумовлене досягненням певної частки ринку та сталого 
прибутку, що є передумовою її виходу на зовнішні ринки і 
вступу у глобальну конкуренцію. Даний вектор розвитку 
за своєю економічною суттю схожий із процесом станов-
лення на новому ринку й вимагає відповідної підтримки 
з боку держави. Основними елементами механізму під-
тримки корпорацій у глобальній конкуренції є такі: 
 правове регулювання (відповідність і узгодже-

ність вітчизняного законодавства міжнарод-
ним стандартам); 

 податкове стимулювання експорту; 
 кредитування за пільговими ставками; 
 часткове відшкодування витрат на міжнародну 

сертифікацію продукції;
 укладання відповідних угод з іншими країнами 

та міжнародними організаціями; 
 регулювання валютного курсу; 
 відсутність перешкод та обмежень для здій-

снення зовнішньоекономічної діяльності. 
Одночасно з цим, на даному етапі розвитку корпо-

рації повинні брати на себе виконання частини деяких 
соціальних функцій та зобов’язань, спрямованих на реа-
лізацію національних інтересів. 

Третій етап розвитку корпорацій характеризу-
ється незначною кількістю великих системоутворю-
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ючих корпорацій, що мають високий рівень міжгалузе-
вої та вертикальної інтеграції виробництва [4, с. 78]. На 
даному етапі порушується баланс інтересів з перевагою 
загальнонаціональних цілей розвитку над корпоратив-
ними. Незважаючи на те, що існування таких корпора-
цій є необхідною умовою формування корпоративної 
системи, вони несуть значні ризики монополізації або 
олігополізації економіки, що може мати негативні на-
слідки для суспільства та розвитку національної еконо-
міки. На думку багатьох учених, недоліки великих фірм 
переважують наявність досягнень і завдають тим самим 
великої шкоди економіці в цілому [6, с. 171]. У такій си-
туації виникає необхідність державного контролю за 
рівнем розвитку окремої корпорації та можливостей 
її впливу на стан ринку. Відповідно, одним з ключових 
завдань держави є створення та впровадження системи 
антимонопольних заходів, направлених на недопущен-
ня негативного впливу окремих потужних корпорацій 
на економічну кон’юнктуру та стан ринку. Таким чином, 
основними напрямами регулювання корпоративного 
сектора на даному етапі розвитку є антимонопольне і 
податкове регулювання та управління корпоративними 
правами [7, с. 218].

Існуюча модель антимонопольного законодавства, 
яка базується на системі штрафів та попереджень, 
не дає змоги державі ефективно реагувати на появу 

корпорацій з ознаками монопольної влади. Погіршують 
ситуацію властивості корпорацій юридично розпоро-
шувати свою діяльність на ринку, уникаючи контролю з 
боку держави, про що свідчить звіт Антимонопольного 
комітету за 2015 р. [8]. У такій ситуації державі доціль-
но переорієнтовувати антимонопольне регулювання з 
адміністративних методів на ринковий механізм, з ак-
тивною участю держави як безпосереднього учасника 
корпоративної системи, шляхом отримання частини 
корпоративних прав домінуючих корпорацій. Крім того, 
доцільно створити систему контролю за власністю над 
ресурсами, що дасть змогу уникнути їх зосередження 
в обмеженої кількості учасників економічної системи. 
Важливим фактором ефективної взаємодії корпоратив-
них і національних інтересів на третьому етапі розвитку 
корпорації є існування дієвих профспілок, покликаних 

захищати інтереси найманих працівників та протидіяти 
тиску на них з боку керівництва та власників.

Складовою частиною узгодження національних 
і корпоративних інтересів є переведення деяких соці-
альних функцій на їх виконання корпораціями (медич-
не страхування, виплата соціальних допомог, додаткове 
пенсійне забезпечення і т. ін.). Необхідно побудувати 
систему корпоративної соціальної відповідальності, яка 
дозволить підтримати соціально орієнтований розвиток 
економіки в Україні, створити фундамент для втілення 
європейських цінностей та визначити нові пріоритети у 
формуванні національної політики [9, с. 44]. 

Зважаючи на невелику кількість корпорацій на да-
ному рівні, може бути вибудована персоналізована 
модель взаємовідносин між конкретним корпора-

ціями та державою, що значно підвищить ефективність 
узгодження національних і корпоративних інтересів. 
Одним із напрямів персоналізованої моделі взаємодії 
є використання диверсифікованої фіскальної політики 
залежно від національних пріоритетів (стимулювання 
інноваційного розвитку, отримання конкурентних пе-
реваг на міжнародному рівні і т. ін.) та обсягу соціаль-
них зобов’язань, взятих на себе конкретною корпора-
цією. Особливу увагу слід звернути на стимулювання 
активізації здійснення інноваційних проектів шляхом 
створення сучасного механізму надання преференцій 
та пільг (у тому числі й податкових) для корпорацій, що 
здійснюють діяльність у даному напрямку [10, с. 22]. 

Узагальнення та систематизацію національних і 
корпоративних інтересів наведено в табл. 1.

У табл. 1 відображено пріоритети, на яких буду-
ється модель узгодження корпоративних і національ-
них інтересів на різних етапах розвитку. Дотримання та 
узгодження наведених основних пріоритетів розвитку 
допоможе державі координувати діяльність корпорацій 
у загальнонаціональних інтересах та побудувати меха-
нізм підтримки розвитку корпорацій, який дозволить 
здійснювати позитивний вплив на загальний соціально-
економічний розвиток держави.

ВИСНОВКИ
Створення дієвого механізму державної підтрим-

ки розвитку корпорацій є одним з ключових завдань на 

таблиця 1

Узгодження національних і корпоративних інтересів 

Етап Корпоративні пріоритети Національні пріоритети

І етап – становлення Сприятливі умови для входження на ринок. 
Пільгове кредитування та оподаткування

Велика кількість фірм.  
Задоволення потреб суспільства за мінімаль-
ними цінами

ІІ етап – стабільність Виключення позаекономічного тиску.  
Підтримка зовнішньоекономічної діяльності

Стабільний рівень виробництва та податкових 
надходжень.  
Елементи корпоративної соціальної 
відповідальності

ІІІ етап – домінування
Спрямування на глобальний рівень економіки.  
Сприятливі умови для міжгалузевої  
та вертикальної інтеграції

Інноваційний розвиток економіки.  
Системи корпоративної соціальної 
відповідальності.  
Формування міжнародного іміджу країни

Джерело: авторська розробка.
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шляху побудови розвинутої економіки. При ефектив-
ній державній координації розвитку корпорації, спря-
мованій на національні пріоритети, можлива побудова 
конкурентної корпоративної системи, функціонування 
якої забезпечить інтенсивний розвиток усієї національ-
ної економічної системи, дозволить отримувати конку-
рентні переваги на міжнародному рівні, що особливо 
актуально в період посилення інтеграційних та глобалі-
заційних процесів.

Подальші наукові дослідження мають бути направ-
лені на ризики, пов’язані з глобалізаційними процесами, 
що можуть нашкодити корпоративним і національним 
інтересам.                     
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Гасим С. Эколого-экономические императивы развития мирового рыбного хозяйства на примере Королевства Марокко
В статье на основе исследования современных тенденций в освоении рыбных ресурсов и развитии рыбной отрасли Королевства Марокко обо-
снованы экологоэкономические императивы развития мирового рыбного хозяйства. Определено, что развитие мирового рыбного хозяйства 
сопровождается экологоэкономическими противоречиями, разрешение которых в теоретическом аспекте базируется на концепции «устойчи-
вого развития».  Автором изучены рыбные ресурсы Королевства Марокко, а также определена роль региональных связей в их освоении, развитии 
рыбного хозяйства и формировании внешнеторговых потоков. Выявлено, что существующая модель использования национальных рыбных ре-
сурсов в международной торговле не соответствует целям устойчивого развития в рыбной отрасли и экономики в целом. Охарактеризованы 
системные преобразования на современном этапе развития рыбной отрасли Королевства Марокко, обусловленные «зелеными» приоритетами 
в развитии национальной экономики. Резюмировано, что «зеленая экономика» и обеспечение «голубого роста» являются безусловным требова-
нием долгосрочного развития мирового рыбного хозяйства.
Ключевые слова: мировое рыбное хозяйство, экологоэкономические противоречия, рыбные ресурсы, международная торговля, Королевство 
Марокко, внешнеэкономическое сотрудничество, устойчивое развитие.
Рис.: 4. Табл.: 1. Библ.: 16. 
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Гасім С. Еколого-економічні імперативи розвитку світового рибного 

господарства на прикладі Королівства Марокко
У статті на основі дослідження сучасних тенденцій в освоєнні рибних 
ресурсів і розвитку рибної галузі Королівства Марокко обґрунтовано 
екологоекономічні імперативи розвитку світового рибного господар-
ства. Визначено, що розвиток світового рибного господарства супро-
воджується екологоекономічними протиріччями, вирішення яких у 
теоретичному аспекті базується на концепції «сталого розвитку». 
Автором вивчено рибні ресурси Королівства Марокко, а також визна-
чено роль регіональних зв’язків в їх освоєнні, розвитку рибного госпо-
дарства і формуванні зовнішньоторговельних потоків. Виявлено, що 
існуюча модель використання національних рибних ресурсів у міжна-
родній торгівлі не відповідає цілям сталого розвитку в рибній галузі 
та економіки в цілому. Охарактеризовано системні перетворення на 
сучасному етапі розвитку рибної галузі Королівства Марокко, обумов-
лені «зеленими» пріоритетами в розвитку національної економіки. 
Резюмовано, що «зелена економіка» і забезпечення «блакитного зрос-
тання» є безумовною вимогою довгострокового розвитку світового 
рибного господарства.
Ключові слова: світове рибне господарство, екологоекономічні про-
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Мировое рыбное хозяйство является одной из 
важнейших отраслей глобальной экономики, 
которая обеспечивает человечество важней-

шими продуктами питания и средствами к существова-
нию около 12% мирового населения [1, с. 85]. Как отмеча-
ется в докладе ФАО «Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры» за 2016 г., «обеспечение продоволь-
ственной безопасности и питания было и остается вы-
зовом для всей планеты» [1, с. 184]. В этой связи сложно 

переоценить значение рыбной отрасли для националь-
ного и глобального развития, а также актуальность ис-
следований в данной области.

Теоретическая база для изучения проблем эколого-
экономического развития мирового хозяйства и его от-
раслей весьма обширна. В работах всемирно известных 
ученых изучение вопросов взаимодействия экономики 
и экологии эволюционировало, начиная от Т. Р. Маль-
туса, акцентировавшего внимание на проблеме роста 
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населения и ограниченности важнейших природных 
ресурсов, до планетарного видения В. И. Вернадского и 
коэволюции человека и биосферы Н. Н. Моисеева. 

Среди многочисленных трудов, посвященных эко-
лого-экономической проблематике, следует отметить ра-
боты зарубежных ученых: Э. Ласло, Д. Медоуза, Дж. Фор - 
рестера, Э. Фр. Шумахера, а также украинских авторов: 
О. А. Веклич, И. М. Грабинского, Б. М. Данилишина,  
Д. В. Зеркалова, Л. Г. Мельника, Ю. Ю.Туницы и других. 
Вместе с тем, динамичное развитие мировой экономи-
ки требует постоянного внимания к вопросам эколого-
экономического развития как на уровне национальных 
экономик и отраслей, так и в глобальном измерении. 

Цель данной статьи – на основе исследования со-
временных тенденций в освоении рыбных ресурсов и 
развитии рыбной отрасли Королевства Марокко обо-
сновать эколого-экономические императивы развития 
мирового рыбного хозяйства. 

Мировое рыбное хозяйство в процессе своего 
становления и развития накопило достаточ-
ный опыт эколого-экономических противо-

речий, суть которых сводится к нерациональному ис-
пользованию глобальных биоресурсов, ставящему под 
угрозу их существование. Примечателен тот факт, что 
эти противоречия начали проявляться на локальных и 
региональных уровнях еще до возникновения мирово-
го хозяйства как единой глобальной системы, и были 
связаны с интенсивным развитием промышленного 
промысла. Один из самых ранних фактов чрезмерной 
эксплуатации водных биоресурсов относится к началу 
1800-х годов, когда с целью добычи жира для керосино-
вых ламп была почти полностью уничтожена популяция 
серых китов. К середине 1900-х годов на грани полного 
исчезновения оказались атлантическая треска, сельдь, 
а также сардины Калифорнии. Происходившее регио-
нальное и изолированное истощение видов приводило к 
разрушению пищевых цепочек, в результате чего к кон-
цу 20 века ситуация начала приобретать угрожающий 
характер для всей мировой рыболовной отрасли [2]. 

Вместе с тем, для мирового сообщества станови-
лось все более очевидным нарастающее напряжение 
вследствие эколого-экономических противоречий во 
всех сферах глобальной экономики. В результате на 
Международной Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. основным 
принципом мирового развития и обеспечения даль-
нейшего роста мировой экономики и производства в 
ее отраслях была определена концепция «устойчивого 
развития» (sustainable development), предусматриваю-
щая сбалансированное взаимодействие экономической, 
социальной и экологической составляющих. 

Последние исследования в сфере использования 
глобальных водных биоресурсов свидетельствуют о 
том, что вопрос достижения эколого-экономической 
сбалансированности в развитии мирового рыбного хо-
зяйства остается открытым. Так, в одном из исследова-
ний, опубликованном в журнале Science в 2006 г., был 
сделан прогноз, предсказывающий истощение рыбных 
запасов мирового океана на 90% к 2048 г. [3]. И хотя в 

ходе повторного исследования данного вопроса в 2009 г.  
[4] был сделан вывод о том, что почти все истощенные 
рыбные запасы могут быть восстановлены при условии 
существенного снижения темпов их эксплуатации, стре-
мительная динамика мирового использования рыбных 
ресурсов демонстрирует высокие риски для дальнейше-
го развития мирового рыбного хозяйства. По данным 
ФАО, в 2013 г. 58,1% мировых морских рыбных запасов 
использовались полностью, 31,4% были оценены как 
перелавливаемые, и только 10,5% использовались недо-
статочно интенсивно [1, c. 39].

Сложившаяся ситуации в области добычи рыбы 
и морепродуктов, а также растущий мировой 
спрос на них приводит к обострению конкурен-

ции между рыбодобывающими странами: конкурентная 
борьба разворачивается как за доступ к водным био-
логическим ресурсам, так и за рынки сбыта рыбной 
продукции. Каждое из двух направлений конкурентной 
борьбы вносит свой вклад в цепочку взаимообуслов-
ленных эколого-экономических рисков как на уровне 
отдельных стран, так для мировой экономики в целом. 

Королевство Марокко относится к одной из тех 
стран мировой экономики, которые рассматривают 
рыбное хозяйство в качестве отрасли стратегического 
значения, обеспечивающей продовольственную безо-
пасность, позитивную динамику внешней торговли, за-
нятость населения (в рыболовной отрасли занято почти 
1,4 млн чел. [5, с. 16]), а также выступает сферой привле-
чения иностранных инвестиций и приносит валютные 
поступления от продажи прав на вылов рыбы. 

Имея выходы к Средиземному морю на севере 
страны и Атлантическому океану на западе, Королев-
ство хорошо обеспечено биологическими ресурсами 
Мирового океана. Благодаря протяженному западному 
побережью Королевства Марокко главной территори-
ей рыбного промысла является центрально-восточная 
Атлантика (FAO 034) [6], а важнейшим промысловым 
видом рыбы в этой части Мирового океана – сардина  
[1, с. 41]. В центральной части Марокко сосредоточен 
наибольший запас сардин центрально-восточной Атлан-
тики, оценивающийся в размере от 1 до 5 млн т [7, с. 10]. 

ФАО относит Марокко к числу основных стран –  
производителей морского промышленного рыболов-
ства: в 2014 г. страна заняла 12 место в общемировом 
рейтинге и является крупнейшим производителем и 
экспортером рыбы в Африке. В Марокко было добыто  
1 350 147 тонн морской рыбной продукции, что состави-
ло около 1,66% ее мировой добычи в 2014 г. [1, с. 11]. 

На мировом рынке рыбы и морепродуктов Марок-
ко специализируется на поставках сардин, сардинеллы, 
а также головоногих моллюсков (в основном, осьмино-
гов). Экспорт этих видов продукции наиболее значите-
лен как по количеству поставленных тонн на мировой 
рынок, так и в части его стоимости. На поставки замо-
роженных сардин и сардинеллы приходится более 40% 
от общего тоннажа марокканского экспорта рыбы и мо-
репродуктов, в то время как продажи осьминогов обе-
спечивают более 40% его стоимости (табл. 1) [8].
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Региональные связи играют немаловажную роль в 
освоении рыбных ресурсов Марокко, развитии его рыб-
ного хозяйства, а также формировании внешнеторго-
вых потоков. Поскольку более 70% ВВП рыбного хозяй-
ства Марокко формируется за счет экспорта, внешняя 
торговля является основным источником доходов этой 
отрасли и двигателем ее развития [9]. 

Традиционными и наибольшими рынками сбы-
та марокканской рыбы и морепродуктов выступают 
страны ЕС. Средиземноморские соседи Марокко дли-
тельное время остаются крупнейшими покупателями 
марокканских головоногих моллюсков с неизменно 
высокой долей в марокканском экспорте данного вида 
продукции. В 2015 г. более 80% марокканского экспорта 
головоногих моллюсков было направлено в страны ЕС, 
при этом Испания закупила более 55% всех моллюсков, 
экспортированных Марокко (рис. 1). Среди неевропей-
ских стран наиболее заметной оказалась доля Японии –  
13,4% общей стоимости экспортных поставок моллю-
сков. Таким образом, марокканский экспорт головоно-

гих моллюсков ориентирован преимущественно на раз-
витые страны мировой экономики. 

В отличие от моллюсков, спрос на марокканскую 
замороженную рыбу более диверсифицирован (рис. 2), 
что обусловлено высоким мировым спросом на относи-
тельно недорогой вид морской продукции, а также взве-
шенной внешнеторговой политикой Королевства Ма-
рокко. В целом, высокий спрос на сардины на мировом 
рынке обусловлен большими возможностями их про-
мышленного использования в качестве сырья. Помимо 
переработки в пищевой промышленности, сардины и 
отходы их переработки используются для производства 
рыбной муки и рыбьего жира, которые, в свою очередь, 
широко применяются в производстве различных видов 
кормов и пищевых добавок. 

В 2015 г. крупнейшим покупателем марокканской 
замороженной рыбы был Таиланд – один из крупней-
ших игроков на мировом рынке рыбы и продуктов ее 
переработки, доля которого в марокканском экспорте 

таблица 1

товарная структура марокканского экспорта рыбы и морепродуктов в 2015 г. 

Виды рыбы и морепродуктов
Количество Стоимость

тонн доля, % тыс. долл. СшА доля, %

Замороженная рыба,  
в том числе: 176366 55,75 184216 17,36

 Сардина и сардинелла 133274 42,13 122886 11,58

Головоногие моллюски (свежие, замороженные,  
копченые и др.), 

в том числе: 108485 34,29 619790 58,40

 Осьминоги 63021 19,92 432546 40,75

 Каракатицы и кальмары 33333 10,54 164762 15,52

Ракообразные (замороженные, свежие, копченые и др.) 13943 4,41 151596 14,28

Рыба свежая или охлажденная 11764 3,72 78392 7,39

Другие виды рыбы и водных беспозвоночных 5803 1,83 27360 2,58

Всего 545989 100 1061354 100

Источник: составлено по [8].
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Рис. 1. Географическая структура марокканского экспорта 
головоногих моллюсков в 2015 г.

Источник: составлено по [8].
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замороженной рыбы в 2015 г.

Источник: составлено по [8].
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замороженной рыбы составила 17%. При этом око-
ло 94% закупленной рыбы составили тушки сардин, 
которые, как правило, используются для дальнейшего 
производства консервов [8]. Это рекордный показатель 
закупок рыбы Таиландом в Марокко, начиная с 2008 г., 
когда доля азиатской страны варьировалась на уровне 
1,5 – 9% марокканского экспорта рыбы [8].

Поставки замороженной рыбы в Испанию оказа-
лись вторыми по значимости в марокканском экспорте 
в 2015 г. и составили 13,36%. Следует отметить, что в 
начале века Испания занимала доминирующую пози-
цию в закупках марокканской замороженной рыбы, по-
требляя более половины марокканского экспорта этой 
продукции, но постепенно утратила ее (рис. 3). После 
глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. обо-
значились новые устойчивые тенденции в географиче-
ской структуре марокканского экспорта замороженной 
рыбы, свидетельствующие о ее диверсификации: доля 
Испании зафиксировалась на уровне, не превыша ющем 
20%, при одновременном увеличении долей других 
участников рынка – Бразилии, Таиланда, России, а так-
же африканских стран. 

рии, доли африканских стран в марокканском экспорте 
консервированных сардин не очень велики, однако в со-
вокупности они превышают 35% марокканских поставок 
данного вида продукции на мировой рынок [8].

Несмотря на логистические проблемы на африкан-
ском континенте, таможенные барьеры и растущую кон-
куренцию со стороны азиатских стран, Марокко при-
лагает значительные усилия для дальнейшего освоения 
рынков стран Африки как важных потребителей марок-
канской продукции с высокой степенью переработки. 

 

Основными потребителями марокканской сы-
рьевой рыбы остаются страны ЕС, что является 
результатом не только их импортной деятель-

ности, но и приобретения прав на вылов рыбных ресур-
сов, условия которогомногократно изменялись в ходе 
двустороннего переговорного процесса. В настоящее 
время двустороннее сотрудничество в области рыбо-
ловства между Королевством Марокко и ЕС развива-
ется согласно условиям Соглашения о рыболовстве, 
действующего с 28.02.2007 г., и Протокола к нему, всту-
пившего в силу 15.07.2014 г. после процедуры ратифи-
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Рис. 3. Доли основных внешнеэкономических партнеров Марокко в экспорте замороженной рыбы в период  
с 2001 по 2015 гг.

Источник: составлено по [8].

В международной торговле рыбной продукцией аф-
риканские страны представляют значительный 
интерес для Марокко в связи с возможностями 

расширения сбыта рыбных консервов, которые являют-
ся продукций с высокой степенью переработки и созда-
ют в национальной экономике добавленную стоимость 
большую, чем сардины в качестве сырья. 

Марокко занимает первое место на мировом рынке 
среди поставщиков консервированных сардин. В 2015 г.  
марокканский экспорт консервированных сардин соста-
вил 411869 тыс. долл. США и более чем в два раза превы-
сил стоимость экспорта замороженных сардин [8]. Кон-
сервированные сардины поставлялись в 93 страны мира, 
среди которых крупнейшими импортерами были Ниге-
рия – 10,16% марокканского экспорта консервированных 
сардин, США – 8,16%, Франция – 8,10%, Германия – 5,94%, 
Великобритания – 5, 10% (рис. 4). За исключением Ниге-

кации в Королевстве Марокко. По условиям Протоко-
ла ежегодный финансовый взнос стран ЕС составляет  
30 млн евро, из которых 16 млн евро представляют со-
бой плату за доступ к ресурсам, а 14 млн евро предна-
значаются для поддержания марокканской политики 
в сфере развития рыболовной отрасли и достижения 
устойчивости рыбных запасов в водах Королевства [10]. 
Кроме того, дополнительно предусмотрено 10 млн евро 
в год за счет оплаты частными рыболовецкими компа-
ниями (преимущественно испанскими), желающими по-
лучить лицензии на вылов рыбы в Марокко [11].

Финансовые ресурсы, поступающие в экономику 
Королевства Марокко извне от продажи прав на рыбный 
промысел, добытого рыбного сырья и готовой рыбной 
продукции, являются важным источником развития на-
циональной рыбной отрасли. Однако существующая мо-
дель использования национальных рыбных ресурсов в 
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международной торговле не соответствует целям устой-
чивого развития в рыбной отрасли и национальной эко-
номики в целом, поскольку допускает чрезмерную экс-
плуатацию национальных биоресурсов и упускает воз-
можности для экономического роста внутри страны. 

Значительный потенциал для экономического роста 
имеется в увеличении способности национальной 
промышленности перерабатывать добытый улов 

и создавать продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью. На современном этапе развития рыбной 
отрасли Марокко теряет выгоды из-за ограниченных 
возможностей переработки уловов, особенно в южных 
провинциях. По данным Oxford Business Group, до 64% 
производственной деятельности с высокой добавлен-
ной стоимостью осуществляется в северных провинци-
ях Марокко, притом, что почти 80% национального уло-
ва приходится на южный регион страны. В стране также 
невысока доля занятых в секторе пищевой переработки 
морепродуктов (около 5% из всех работавших в рыбной 
отрасли в 2013 г.) [11].

В числе других препятствий на пути развития 
рыбной отрасли в южных провинциях следует отме-
тить недостаточно развитую инфраструктуру портов, 
промышленных предприятий и городов, проблемы 
транспортной логистики, ограниченность доступа к 
медицинскому облуживанию для населения, а также, в 
целом, невысокий уровень жизненного комфорта в ры-
боловных центрах. 

Помимо структурных преобразований в рыбной 
отрасли Королевства Марокко требуют решения ряд 

экологических задач, среди которых: предотвращение 
засорения побережья и прибрежных вод (в настоящее 
время около 90% промышленных отходов сбрасывается 
в прибрежные воды [12]); переработка рыбных отходов; 
использование безопасных методов утилизации токсич-
ных отходов; экологизация процессов в сфере добычи 
полезных ископаемых; наращивание производственных 
мощностей для разведения аквакультуры и др. 

Для решения задач экономического, социального 
и экологического развития рыбной отрасли в сентябре 
2009 г. Министерством сельского хозяйства и морского 
рыболовства Марокко был запущен Halieutis Plan [11]. 
Этот стратегический план преследует своей конечной 
целью сделать рыбное хозяйство двигателем экономи-
ческого развития к 2020 г. и обеспечить устойчивость 
рыбных запасов. Halieutis Plan предусматривает повы-
шение роли внутреннего рынка для развития отрасли: 
к 2020 г. планируется рост выгрузок рыбы до 1,6 млн т 
в год и повышение внутреннего потребления до 16 кг 
на душу населения. При этом ожидается увеличение 
стоимости экспорта рыбы и морепродуктов более чем 
до 3,1 млрд, а значит, в перспективе сохранится высокая 
значимость международной торговли в формировании 
доходов отрасли [13].

Задачи, поставленные в Halieutis Plan, должны 
быть достигнуты, главным образом, за счет модерни-
зации различных секторов рыбной промышленности, 
повышения конкурентоспособности отрасли и увели-
чения ее производительности. Для повышения объемов 
производства рыбной отрасли и уровня ее доходов без 
увеличения нагрузки на рыбные запасы ключевым при-
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оритетом рассматривается развитие сектора аквакуль-
туры. В Halieutis Plan поставлена цель повышения го-
дового объема производства аквакультуры до 200 тыс. 
тонн к 2020 г. [9]. 

Планы по развитию рыбной отрасли согласуют-
ся с «зелеными» приоритетами Марокко в развитии 
национальной экономики. В последние годы в стране 
проведены законодательные изменения, направленные 
на закрепление концепции «зеленой экономики» в на-
циональной политике и согласующиеся с «Националь-
ной стратегией устойчивого роста», а также предприни-
маются шаги по ее практической реализации [1, с. 87].  
В числе последних экологических мероприятий следует 
отметить строительство огромной солнечной электро-
станции, запрет на изготовление и распространение по-
лиэтиленовых пакетов, а также усиление надзора за ры-
боловными и сельскохозяйственными производствами 
[12]. Кроме того, в 2013 г. в Марокко была представлена 
новая модель развития южных провинций, предусма-
тривающая оптимизацию использования потенциала 
региона, создание перерабатывающих предприятий 
рыбной отрасли, а также развитие экономики знаний, 
включая использование природных ресурсов [13, с. 4]. 

Являясь сторонником эколого-экономических 
преобразований для достижения целей устойчи-
вого развития в различных отраслях экономики, 

Королевство Марокко выступает активным участником 
многих глобальных инициатив. В рамках инициативы 
«голубого роста» («blue growth») страна имеет доступ 
к дополнительным ресурсам, которые необходимы для 
более эффективного решения проблемы избыточной 
нагрузки на водную экосистему [14]. Одна из программ 
Мирового банка по выделению Королевству Марокко 
займа в размере 300 млн долл. США, в числе других эко-
логический целей, направлена на улучшение управле-
ния прибрежными и морскими активами и облегчение 
возрастающего давления на побережье Марокко [15]. 
Также в качестве важного направления структурной и 
эколого-экономической трансформации рыбной отрас-
ли в Королевстве Марокко используется привлечение 
прямых иностранных инвестиций [16].

ВыВОДы
Таким образом, следует резюмировать, что нали-

чие значительных рыбных ресурсов является важной 
предпосылкой экономического развития Королевства 
Марокко. Большая часть рыбных ресурсов, добываемых 
в стране, задействована в международной торговле. Как 
и другие страны мировой экономики, для обеспечения 
глобального доступа к национальным рыбным ресур-
сам Марокко использует три принципиальных подхо-
да в сфере международной торговли: продажу прав на 
рыбный промысел, экспорт рыбного сырья (с неболь-
шой долей переработки) и экспорт готовой рыбной 
продукции. Достижение экономического, социального 
и экологического оптимума требует их сбалансирован-
ного использования в процессе формирования модели 
«устойчивого развития» национального рыбного хозяй-

ства и национальной экономики в целом. Современный 
этап развития рыбной отрасли Марокко характеризует-
ся системными преобразованиями, направленными на 
преодоление эколого-экономических противоречий и 
развитие «зеленой» экономики на основе диверсифи-
кации направлений и форм внешнеэкономического со-
трудничества. 

Касательно мирового рыбного хозяйства, следует 
резюмировать, что приоритеты «зеленой эконо-
мики» и обеспечение «голубого роста» являются 

безусловным требованием его долгосрочного разви-
тия. Поскольку современный этап развития мирового 
хозяйства характеризуется значительной уязвимостью 
экологической составляющей экономик менее разви-
тых стран, именно на них необходимо сосредоточить 
внимание мирового сообщества. 

Диверсификация направлений и форм внешнеэ-
кономического сотрудничества, включающая участие в 
инициативах международных организаций, должна стать 
один из механизмов экологизации экономик менее раз-
витых стран и, в частности, их рыбного хозяйства. Гло-
бальный доступ к национальным биоресурсам менее 
развитых стран наряду с экономической выгодой должен 
согласовываться с выгодой экологической, что должно 
быть отражено и реализовано в их национальных эко-
номических политиках и планах, а также инспирировано 
деятельностью международных организаций.                  
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Кучкова О. В., Архірейська Н. В. Логістичний потенціал України в міжнародному рейтингу
Метою статті є дослідження рейтингу країн за індексом LPI, виявлення причин низького позиціювання України та шляхів реструктурування її ло-
гістичної системи. Доведено, що за рівнем розвитку логістичної галузі місце України у світовому заліку з кожним роком погіршується. За останні 
чотири роки вона втратила 19 позицій і у 2016 р. посіла 80 місце зі 160 країн. На основі аналізу складових показника LPI встановлено, що найгірший 
показник серед усіх оцінюваних характеристик Україна демонструвала по митній обробці вантажів (116 місце), найкращий – по показнику своє-
часності доставки вантажів у пункти призначення (54 місце), відносно непогано в Україні з логістичним охопленням та відстеженням вантажів 
? 61 місце. Для реструктурування логістичної системи України та підвищення її позиції у світовому рейтингу пріоритетними завданнями є: ін-
тенсифікація розвитку інноваційних технологій; подальша інтеграція у світове співтовариство, вивчення та впровадження зарубіжного досвіду; 
будівництво логістичних центрів і розвиток інфраструктури на всій території країни; виховання висококваліфікованих кадрів шляхом розвитку 
вищої освіти та бізнеспрограм підвищення кваліфікації.
Ключові слова: логістичні системи, рейтинг, показник LPI, вантажні перевезення, митна обробка вантажів.
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 13. 
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в международном рейтинге
Целью статьи является исследование рейтинга стран по индексу 
LPI, выявление причин низкого позиционирования Украины и путей ре-
структуризации ее логистической системы. Доказано, что по уровню 
развития логистической отрасли позиция Украины в мировом зачете 
с каждым годом ухудшается. За последние четыре года она потеряла 
19 позиций и в 2016 г. заняла 80 место из 160 стран. На основе анализа 
составляющих показателя LPI установлено, что худший показатель 
среди всех оцениваемых характеристик Украина демонстрировала по 
таможенной обработке грузов (116 место), лучший – по показателю 
своевременности доставки грузов в пункты назначения (54 место), 
относительно неплохо в Украине с логистическим охватом и отсле-
живанием грузов – 61 место. Для реструктуризации логистической 
системы Украины и повышения ее позиций в мировом рейтинге прио-
ритетными задачами являются: интенсификация развития иннова-
ционных технологий; дальнейшая интеграция в мировое сообщество, 
изучение и внедрение зарубежного опыта; строительство логистиче-
ских центров и развитие инфраструктуры на всей территории стра-
ны; воспитание высококвалифицированных кадров путем развития 
вузовского образования и бизнеспрограмм повышения квалификации.
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The article is aimed at studying the ranking of countries by the LPI index, 
identifying causes of the low positioning of Ukraine and ways to restructure 
its logistics system. It has been proved that, by the level of development of the 
logistics industry, Ukraine’s position in the world standings every year wors-
ens. Over the past four years the country has lost 19 positions and in 2016 has 
moved into the 80 place among the 160 countries. On the basis of analysis 
of the components of LPI was determined that the worst indicator among all 
evaluated characteristics Ukraine had demonstrated as to customs handling 
of cargo (116th place), the best – as to timeliness of delivery of goods to 
destinations (54th place), relatively well – as to logistics coverage and cargo 
tracking – 61st place. In order to restructure the logistics system of Ukraine 
and improve its position in the world ranking the priorities are: intensification 
of developing innovative technology; further integration into the world com-
munity, studying and introduction of international experience; construction of 
logistics centers and developing infrastructure throughout the country; edu-
cation of highly qualified personnel through the development of institutions 
of higher education and business programs of advanced training.
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handling of cargo.
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Подальше формування та функціонування в 
Україні багатоукладної національної економіки 
повинне супроводжуватися інтенсивним розви-

тком ринку транспортно-логістичних послуг, створен-
ням конкурентного середовища у сфері руху товарів і 

міжнародних перевезень вантажів, істотними змінами 
в системі організаційно-економічних взаємин між учас-
никами транспортного процесу за одночасного поси-
лення інтеграційних тенденцій у світовій економіці [1]. 
Жодні реформи, які проводились урядами країни, до 
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суттєвих позитивних зрушень в економіці не привели. 
Навпаки, вони сприяли відтоку інвестицій, орієнтації 
підприємств не на внутрішній, а на зовнішні ринки (що 
призвело до імпортозалежності економіки), спричи-
нили фінансові негаразди та загострення соціальних 
суперечностей. Щодо сучасного стану економіки, без 
особливих труднощів можемо прогнозувати погіршен-
ня результативності економіки найближчим часом. 
Важливим індикатором стану економіки країни є ви-
значення міжнародного економічного рейтингу, тобто 
позиції у світі стосовно інвестиційної привабливості, 
конкурентоспроможності, інноваційності, загального 
економічного потенціалу тощо. Динаміка показників 
міжнародних економічних рейтингів, які складаються 
міжнародними економічними організаціями, групами 
провідних експертів в тій чи іншій сфері, певними ін-
ститутами, дозволяє виявити зовнішнє бачення еконо-
мічних змін у країні з погляду незалежного оцінювання. 
Аналіз динаміки показників міжнародних економічних 
рейтингів дозволяє встановити певні закономірності,  
а також дисбаланс між чинним станом економіки країни 
та показниками зовнішнього оцінювання цього стану. 
Водночас, такі рейтинги є корисними для самої країни 
з позицій виявлення перспективності її економіки, що 
має першочергове значення для встановлення пріори-
тетності джерел її фінансування, можливостей залучен-
ня висококваліфікованих фахівців, нарощування кон-
курентоспроможності тощо. Дослідження цих аспектів 
уже саме по собі несе незаперечну актуальність та має 
наукову цінність і практичний інтерес. 

Дослідження позицій України в різноманітних 
міжнародних рейтингах здійснювали багато вчених:  
А. Арсененко, В. Будкін, С. Гармаш, О. Костюк, А. Мак-
сименко, Н. Писаренко, Є. Тихомирова та інші. Проте 
більшість вчених це робили в напрямку вивчення по-
ложення України з окремо виділених позицій: оцінки 
інвестиційного клімату, конкурентоспроможності краї-
ни, визначення податкового впливу, оцінки соціально-
економічної ситуації тощо. Тоді як побачити повноцін-
ну й комплексну картину стану справ в економіці країни 
дозволяє лише системний підхід до дослідження вказа-
них показників [2].

Метою статті є дослідження рейтингу країн за ін-
дексом LPI, виявлення причин низького позиціювання 
України та шляхів реструктурування її логістичної сис-
теми. 

Вигідне географічне положення України на шляху 
основних транзитних потоків між Європою та 
Азією, наявність незамерзаючих чорноморських 

портів, розвинутої мережі залізниць, автомобільних до-
ріг, трубопроводів у широтних і меридіональних напря-
мах створює всі необхідні передумови для збільшення 
обсягів транзиту вантажів та розвитку логістики [3].

Територію України перетинають чотири тран-
спортні коридори, визначені за міжнародною класифі-
кацією:
 коридор № 3: Берлін (Дрезден) – Вроцлав – 

Львів – Київ (Німеччина, Польща, Україна);

 коридор № 5: Трієст – Любляна – Будапешт – 
Братислава – Ужгород – Львів (Італія, Слове-
нія, Угорщина, Словаччина, Україна); 

 коридор № 7: Дунайський (водний) (Австрія, 
Угорщина, Югославія, Болгарія, Румунія, Мол-
дова, Україна); 

 коридор № 9: Гельсінкі – Санкт-Петербург – Ві-
тебськ – Київ (Москва) – Одеса (Кишинів) – 
Пловдив – Бухарест – Александрополіс (Фін-
ляндія, Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Ру-
мунія, Греція) [4].

За результатами досліджень англійського інсти-
туту «Рендел», щодо коефіцієнта транзитності Україна 
займає перше місце в Європі [5]. Але на сьогодні ступінь 
використання транспортної інфраструктури України ще 
досить низький. Створення транспортних коридорів та 
входження їх до міжнародної транспортної системи ви-
знано пріоритетним загальнодержавним напрямом роз-
витку транспортно-дорожнього комплексу України.

Міжнародний досвід переконує, що викорис-
тання логістики дозволяє істотно скоротити 
часовий інтервал між придбанням сировини 

та напівфабрикатів і поставкою готового продукту спо-
живачу, сприяє різкому зменшенню матеріальних запа-
сів, прискорює процес одержання інформації, підвищує 
рівень сервісу [6]. З використанням сучасного логістич-
ного управління потоковими процесами можна заоща-
джувати до 15–20% сукупних витрат з виробництва та 
доведення товарів до споживачів. Скорочення логістич-
них витрат на 1% еквівалентне збільшенню обсягу про-
дажів на 10%. Логістика являє собою один з найбільш 
динамічних і важливих секторів економіки розвинутих 
країн, на який припадає близько 10% ВВП [7].

За даними Світового банку, за рівнем розвитку ло-
гістичної галузі (Logistics Performance Index (LPI) Україна 
у 2016 р. посіла 80 місце зі 160 країн [8].

Перші місця логістичного рейтингу зайняли Ні-
меччина, Люксембург, Швеція і Нідерланди. Крім них, 
десятку лідерів за показниками LPI складають Сінгапур, 
Бельгія, Австрія, Великобританія, Гонконг і США. Ки-
тай виявився на 27 місці (на 1 сходинку вище рейтингу 
2014 р.). Індія (найбільш швидкозростаюча економі-
ка) не потрапила в першу тридцятку, але виявилася на  
35 місці, що на 19 позицій вище її показника 2014 р.

Рейтинг країн за індексом LPI за 2012–2016 рр. по-
казує, що місце України у світовому заліку погіршується 
(табл. 1).

У 2016 р. Україна опустилася з 61 на 80 позицію. Це 
пояснюється тим, що інші країни розвивають свої ло-
гістичні системи більш швидкими темпами, ніж Украї-
на. Ще однією причиною зниження рейтингу є складна 
соціально-економічна та політична ситуація в країні.  
У 2012 р. Німеччина зайняла 4 місце в рейтингу, а вже у 
2016 р. стала країною-еталоном, Польща у 2016 р. знизи-
ла свої позиції й опинилася на 33 місці, Румунія займала 
у 2016 р. 60, Російська Федерація – 99, Угорщина – 31, 
Словаччина – 41 місце. Гірша ситуація в Білорусі, яка 
у 2016 р. опинилася на 120 місці, хоча у 2012 р. була на  
91 позиції. Швидкими теплами розвивається логістика в 
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Молдові, яка за короткий проміжок часу підвищила свій 
рівень на 39 позицій (2012 р. – 132 місце, 2016 р. – 93 міс - 
це). Завершують список Екваторіальна Гвінея, Маврита-
нія, Сомалі, Гаїті та Сирія [8].

таблиця 1 

 Індекс ефективності логістики (LPI) країн

Країна
Рік Відхилення 

2016/2012 рр.2012 2014 2016

Німеччина 4 1 1 +3

Польща 30 31 33 –3

Румунія 54 40 60 –6

Російська 
Федерація 95 90 99 –4

Україна 66 61 80 –14

Молдова 132 94 93 +39

Угорщина 40 33 31 +9

Словаччина 51 43 41 +10

Білорусь 91 99 120 –29

Для розрахунку індексу ефективності логістики 
(LPI) використовується середньозважене значення шес-
ти критеріїв: 

1) ефективність процесу оформлення (тобто, 
швидкість, простота і передбачуваність формально-
стей) за допомогою органів прикордонного контролю, 
у тому числі митних;

2) якість торгової та транспортної інфраструктури 
(наприклад, порти, залізниці, дороги, інформаційні тех-
нології);

3) простота організації поставок за конкуренто-
спроможними цінами;

4) компетентність і якість логістичних послуг (на-
приклад, транспортних операторів, митних брокерів);

5) можливість відстеження та контролю вантажів;
6) своєчасність доставки вантажів у пункт призна-

чення в межах запланованого чи очікуваного терміну 
поставки [9].

Усі параметри для розрахунку індексу ефектив-
ності логістики розраховується на основі опитувань 
міжнародних, національних і регіональних логістичних 
операторів, транспортно- експедиторських компаній, 
які надають послуги з організації перевезень вантажів 
залізничним, автомобільним, морським, річковим або 
повітряним транспортом, а також складських операто-
рів [10] (табл. 2).

З 2010 по 2016 рр. динаміка показника LPI по Укра-
їні була такою: найбільший показник країна продемон-
струвала у 2014 р. (61 місце – 2,98 бала), найменший −  
у 2010 р. (102 місце – 2,57 бали). Причому найгірший показ-
ник серед всіх оцінюваних характеристик Україна демон-
струвала по митній обробці вантажів з 2010 по 2016 рр.,  
виключаючи 2014 р. (2,30 бала). Це 116 місце в списку 
згідно з рейтингом за окремою характеристикою, тобто 
це більш, ніж у півтора рази гірше, ніж загальне 80 місце 
країни в рейтингу LPI. Лідером у даному питанні є Сін-
гапур з показником 4,18 бала.

Найкраще Україну оцінили за показником своє-
часності доставки вантажів у пункти призначення (3,51 
бал) – 54 місце списку. Лідер за цим критерієм – Люк-
сембург з 4,80 бала.

Відносно непогано в Україні з логістичним охоп-
ленням та відстеженням вантажів − 61 місце і 2,96 бала. 
Лідер в даному питанні – Швеція – набрала 4,38 бала.

Відразу за двома показниками Україна посідає 95 
місце – з міжнародних відправлень вантажів (2,59 бала) 
і з логістичної компетенції (2,55 бала). Лідером у першо-
му є Люксембург з 4,24 бала, а в другому – Німеччина з 
4,28 бала.

За рівнем розвитку інфраструктури оцінка Украї-
ни близька до її загального положення в рейтингу LPI 
2016 – 84 місце і 2,49 бала. Лідером тут є Німеччина з 
4,44 бала. У цілому за п’ятибальною системою у 2016 р. 
Україна отримала 2,74 бала [11].

З проаналізованих даних стає зрозуміло, що за роз-
витком логістики Україна серйозно відстає від 
провідних країн і країн-сусідів. Тому виникла 

гостра необхідність реструктурувати логістичну сис-
тему України. Для забезпечення ефективної роботи 
господарства країни всі види транспорту повинні бути 
взаємопов’язані та працювати злагоджено при транс-
портуванні вантажів. Загальний аналіз вантажообороту 
країни наведено на рис. 1 [12].

Виходячи з наведеного рис. 1 бачимо, що лідерами 
по вантажообороту України є залізничний, трубопро-
відний та автомобільний транспорт. А такі види тран-
спорту, як морський, річковий та авіаційний займають 
останні місця. 

Загальну динаміку перевезень за 2010–2015 рр. ван-
тажів всіма видами транспорту представлено на рис. 2. 

Як показує динаміка, максимальні обсяги пере-
везень були у 2011 р., але загальний обсяг перевезення 
вантажів у 2015 р. порівняно з 2011 р. знизився на 26 %. 
Така тенденція виникла через загострення політичної та 
соціально-економічної ситуації в країні, що позначило-
ся на всіх сферах господарської діяльності, у тому числі 
й на транспортній галузі України [12].

таблиця 2

Рейтинг середньозважених критеріїв індексу логістичної 
ефективності України за 2010–2016 рр.

показник
Рік

2010 2012 2014 2016

LPI ранг 102 66 61 80

LPI оцінка 2,57 2,85 2,98 2,74

Митна обробка вантажу 2,02 2,41 2,69 2,30

Інфраструктура 2,44 2,69 2,65 2,49

Міжнародні перевезення 2,79 2,72 2,95 2,59

Логістична компетенція 2,59 2,85 3,84 2,55

Відстеження вантажів 2,49 3,15 3,2 2,96

Своєчасність доставки 
вантажу 3,06 3,31 3,51 3,51
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Рис. 1. Загальна структура вантажообороту в Україні
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Рис. 2. Динаміка перевезень вантажів всіма видами транспорту України

На сьогоднішній день в Україні у зв’язку з недо-
статнім розвитком логістики як галузі народного гос-
подарства існує ряд проблем, серед яких на першому 
місці стоїть державна політика, що вимагає більшої 
уваги і перегляду умов існування на ринку. У 2016 р. 
логістичний ринок стабілізувався і, за прогнозами екс-
пертів, найближчим часом вийде на докризовий по-
казник – вакансія складських площ становить близько 
15%, а орендні ставки коливаються від 4 до 7 доларів за 
квадратний метр [13].

Україна може більше використовувати свій тран-
зитний потенціал, створюючи складські хаби та залуча-
ючи до цієї роботи іноземні транспортні компанії. Від-
криття нових пунктів забезпечить створення нових ро-
бочих місць, а також великих логістичних центрів, скла-
дів, що, своєю чергою, зменшить імпорт овочів і фруктів 
в Україну. Адже українці взимку споживають імпортні 
овочі через брак спеціально обладнаних овочесховищ 
для тривалого зберігання продуктів.

Ще одна проблема – відсутність кваліфікованих 
кадрів на ринку праці у сфері логістики. Хоча в Украї-
ні на сьогоднішній день вже 16 університетів готують 
для цієї галузі професійні кадри, тим не менше, існує 
необхідність підвищення престижу цієї спеціальності в 
країні, оскільки на багатьох підприємствах спостеріга-

ється неправильне розуміння ролі та місця логістики в 
управлінні.

Однак одним з головних питань у сфері логістики 
є її ліцензування та приведення у відповідність до за-
конодавчих норм. Сьогодні цю сферу контролює Міні-
стерство інфраструктури України, однак лише напрямок 
транспортування, а це лише одна складова логістики. 

ВИСНОВКИ
На даний момент для України пріоритетними є такі 

кроки в розвитку логістики: інтенсифікація розвитку ін-
новаційних технологій; подальша інтеграція у світове 
співтовариство, вивчення та впровадження зарубіжного 
досвіду; будівництво логістичних центрів і розвиток інф-
раструктури на всій території країни; виховання висо-
кокваліфікованих кадрів шляхом розвитку вищої освіти 
та бізнес-програм підвищення кваліфікації.                  
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Андрусів У. Я., Мазур І. М. Комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів
Стаття присвячена розробці комплексного підходу до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів в умовах глобалізованого 
поступу. Розглянуто залежність національної економіки від забезпеченості власними енергетичними ресурсами. Виявлено, що Україна належить 
до енергодефіцитних країн. Сформовано і деталізовано складові механізму формування та споживання первинних паливноенергетичних ре-
сурсів. Визначено, що всі складові запропонованого механізму характеризуються виникненням втрат паливноенергетичних ресурсів. Виокрем-
лено основні аспекти проблеми енергозбереження. Розроблено комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних 
ресурсів, який дозволить забезпечити зниження їхніх втрат та підвищити ефективність використання, що позитивно вплине не енергетичну 
безпеку національної економіки. Визначено зростання ВВП і зниження обсягу споживання енергетичних ресурсів як об’єкти впливу заходів енер-
гозбереження на основі тлумачення категорії «енергозбереження». Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає в розробленні 
методичного інструментарію оцінювання раціонального використання енергетичних ресурсів. 
Ключові слова: енергетичні ресурси, національна економіка, енергетична безпека, механізм, комплексний підхід, раціональне використання.
Рис.: 3. Бібл.: 10. 
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Андрусив У. Я., Мазур И. М. Комплексный подход к обеспечению  

рационального использования энергетических ресурсов
Статья посвящена разработке комплексного подхода к обеспечению 
рационального использования энергетических ресурсов в условиях гло-
бализирующегося развития. Рассмотрена зависимость национальной 
экономики от обеспеченности собственными энергетическими ресур-
сами. Выявлено, что Украина относится к энергодефицитным стра-
нам. Сформированы и детализированы составляющие механизма фор-
мирования и потребления первичных топливноэнергетических ресур-
сов. Определено, что все составляющие предложенного механизма 
характеризуются возникновением потерь топливноэнергетических 
ресурсов. Выделены основные аспекты проблемы энергосбережения. 
Разработан комплексный подход к обеспечению рационального ис-
пользования энергетических ресурсов, который позволит обеспечить 
снижение их потерь и повысить эффективность использования, что 
положительно повлияет на энергетическую безопасность националь-
ной экономики. Определены рост ВВП и снижение объема потребле-
ния энергетических ресурсов в качестве объектов воздействия мер 
энергосбережения на основе толкования категории «энергосбереже-
ние». Перспектива дальнейших исследований в данном направлении 
заключается в разработке методического инструментария оценки 
рационального использования энергетических ресурсов.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, национальная экономика, 
энергетическая безопасность, механизм, комплексный подход, рацио-
нальное использование.
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Andrusiv U. Yа., Mazur I. M. The Integrated Approach to Ensuring Rational 

Use of Energy Resources
The article is concerned with developing the integrated approach to ensure 
rational use of energy resources in terms of the globalizing development. 
Dependence of the national economy from the sufficiency in own energy re-
sources was considered. It has been found that Ukraine belongs to the power
hungry countries. Components of the mechanism of formation and consump-
tion of the primary fuelandpower resources have been formed and detailed. 
It has been determined that all the components of the proposed mechanism 
are characterized by losses of the fuelandpower resources. The main aspects 
of energy saving have been allocated. A comprehensive approach to ensure 
rational use of energy resources has been elaborated, which would provide 
for reduction of losses and increasing efficiency of use, which would positively 
impact the energy security of the national economy. The GDP growth and 
decline in the consumption of energy resources as objects of impact of energy 
saving measures, based on interpretation of the category of «energy saving», 
have been determined. Prospect for further research in this direction will be 
developing the methodological instrumentarium for evaluation of rational 
use of energy resources.
Keywords: energy resources, national economy, energy security, mechanism, 
integrated approach, rational use.
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Енергетична безпека національної економіки за-
лежить від забезпеченості енергетичними ресур-
сами, незалежності від імпорту й монополізації 

їх постачання. Важливим індикатором енергетичної 
незалежності виступає забезпеченість паливно-енер-
гетичними ресурсами (ПЕР) власного виробництва, що 
обумовлюється наявною природно-сировинною базою. 
Україна належить до енергодефіцитних країн. Видобува-
ючи протягом останніх років близько 3–3,5 млн т наф-
ти і газового конденсату та 20–21 млрд м3 природного 
газу, потреби споживання у нафті задовольняються, за 
різними оцінками, до 10%, а у природному газі – до 25%. 
Проте обсяг споживання газу перевищує споживання 
голубого палива Францією, Італією чи Японією. 

 Актуалізація даного питання є вкрай важливим і 
актуальним сьогодні, адже раціональне використання 
енергетичних ресурсів є пріоритетом енергетичної без-
пеки національної економіки.

Незважаючи на чисельні дослідження вітчизняних 
науковців у сфері енергетичної безпеки України, з-поміж 
яких найвагомішими видаються праці В. О. Баранніка,  
М. Г. Земляного, А. І. Шевцова, А. З. Дорошкевича, А. Ю. Се - 
меньковського, В. Саприкіна, О. Мерхо, Т. Салашенко, 
необхідне напрацювання комплексного підходу до за-
безпечення раціонального використання енергетичних 
ресурсів, який дасть можливість забезпечити зниження 
втрат енергоресурсів та підвищити ефективність їх ви-
користання. 

Метою статті є розробка комплексного підходу до 
забезпечення раціонального використання енергетич-
них ресурсів в умовах глобалізованого поступу.

В умовах дестабілізації функціонування окремих 
районів та регіонів країни недостатній рівень запасів 
палива та продуктів нафтопереробки становить енерге-
тичну небезпеку для функціонування національної еко-

номіки, у тому числі, й усіх секторів енергетичної систе-
ми (паливно-енергетичного комплексу). Національною 
економікою України у 2015 р. спожито 153912,2 тис. т 
у. п. паливно-енергетичних ресурсів, що на 2,8% менше 
рівня 2014 р. У структурі використання ресурсів 65,1% 
належала паливу, 21,4% – електроенергії та 13,5% – теп-
лоенергії (рис. 1). 

Посилення залежності соціально-економічного 
розвитку від забезпеченості паливно-енергетичними 
ресурсами зумовлює необхідність удосконалення на-
укових основ творення енергетичної політики та енер-
гетичної безпеки національної економіки. Тому нами за-
пропоновано структурно-логічну схему механізму фор-
мування і використання паливно-енергетичних ресурсів 
як складової ОЕМЗЕБНЕ й комплексу стадій процесів 
забезпечення національної економіки енергоресурсами 
та їх споживання в суспільному відтворенні, за якими 
виникають втрати ПЕР, для визначення факторів, що їх 
обумовлюють. Механізм формування і споживання пер-
винних паливно-енергетичних ресурсів характеризує 
два процеси: 1) забезпечення економіки ПЕР; 2) спожи-
вання ПЕР у суспільному відтворенні (рис. 2). 

Охарактеризуємо більш детально його складові. 
Обидва представлені процеси, що описуються 
за наведеним механізмом, характеризуються 

виникненням втрат ПЕР [3]. Незалежно від стадії про-
цесів формування чи використання та виду первинних 
паливно-енергетичних ресурсів виникають їх втрати 
внаслідок дії факторів, які є спільними для цілої систе-
ми: технологічний рівень виробництва; інвестиції; дер-
жавне регулювання; законодавчо-нормативне середови-
ще; рівень конкуренції; неефективність організаційно-
правових форм ведення бізнесу; структура ВВП; струк-
тура споживчих витрат ПЕР тощо.
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Рис. 1. Використання паливно-енергетичних ресурсів
Джерело: складено за [1].
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Рис. 2. Структурно-логічна схема механізму формування та використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні
Джерело: складено за [2].

Отже, проблема енергозбереження охоплює кіль-
ка основних аспектів: приріст запасів та джерел ПЕР; 
надійність енергопостачання; цінову політику на ринку 
ПЕР; законодавчо-нормативну базу, яка регулює гос-
подарські відносини у сфері виробництва та розподілу 
ПЕР; ефективність використання енергетичних ресур-
сів; охорону довкілля [4; 5].

Надійність енергопостачання досягається шляхом 
максимального залучення місцевих джерел енер-
гії; диверсифікацією видів паливно-енергетичних 

ресурсів; скороченням частки імпортних ПЕР у загально-
му обсязі споживання; міжвидовою заміною в структурі 
використання енергетичних ресурсів; формуванням дов-
гострокових і надійних міжнародних партнерських від-
носин у сфері постачання та споживання ПЕР тощо.

Ціноутворення щодо енергетичних ресурсів пови-
нно ґрунтуватися на ринкових засадах, бути прозорим 
і зрозумілим для всіх учасників енергетичного ринку. 
Водночас, рівень цін має відповідати реальним витратам 
на виробництво і постачання паливно-енергетичних ре-
сурсів, що стимулюватиме повноту і своєчасність роз-
рахунків за спожиті ресурси. Конкуренція серед поста-
чальників і споживачів на енергетичних ринках забез-
печуватиме встановлення справедливих цін, що стане 
можливим завдяки створенню передумов вільного до-
ступу усіх зацікавлених сторін до об’єктів транспортної 

енергетичної інфраструктури (трубопровідних систем 
та електромереж). Тарифи на послуги тепло- й енерго-
генеруючих компаній повинні не тільки забезпечувати 
покриття фінансування поточних витрат операційної 
діяльності, але й включати інвестиційну складову для 
фінансування капіталовкладень у модернізацію та тех-
нічне переозброєння підприємств. Технічне переозбро-
єння стимулюватиме ефективніше використання ПЕР, 
яке, за рахунок кумулятивного ефекту, сприятиме більш 
значному скороченню енергоємності ВВП.

Законодавча та нормативна база у сфері енергоз-
береження налічує сьогодні 18 законів, 75 державних 
стандартів з енергозбереження, 148 методичних доку-
ментів стосовно нормування, прийнятих для виконання 
постанов Кабінету Міністрів України. Окрім зазначе-
них, ратифіковано ряд директив Європейського Союзу 
та міжнародних організацій у сфері енергетики. 

Наразі в Україні прийнято Енергетичну стратегію 
України на період до 2030 року, ряд національних про-
грам, 15 галузевих програм з енергоефективності та 
енергозбереження та 27 регіональних програм підви-
щення енергоефективності на 2015–2020 рр. [6].

Крім цього, існує понад 200 різноманітних зако-
нодавчо-нормативних актів, які продукуються різними 
державними органами влади, та три рівні цільових про-
грам у сфері енергозбереження та енергоефективно сті: 
міжнародний і державний, галузевий, регіональний. 
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Така ситуація не забезпечує ефективного стимулюван-
ня енергоощадності та впровадження інноваційних за-
ходів щодо зменшення втрат первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів.

Важливим напрямом зниження енергоємності на-
ціональної економіки виступає нарощування фі-
зичного обсягу ВВП, з використанням новітніх 

імпортних енергоощадних технологій у процесі спільної 
діяльності резидентів та нерезидентів у сфері виробни-
цтва і споживання паливно-енергетичних ресурсів, що 
сприятиме скороченню питомих витрат енергоресурсів. 
Збільшення обсягу виробництва ПЕР забезпечить змен-
шення залежності від імпорту й економію коштів для 
фінансування модернізації та технічного переозброєння 
виробництва [7].

Механізм формування та використання паливно-
енергетичних ресурсів об’єднує всіх суб’єктів паливно-
енергетичного комплексу України, що вимагає розробки 

узгодженої політики їх розвитку та вдосконалення енер-
гоефективності економіки загалом. Виникає необхід-
ність обґрунтування комплексної системи нормативно-
правового, інституційного та фінансового забезпечення 
реалізації державної політики енергоефективності та 
енергозбереження. Тільки комплексний підхід до роз-
робки енергетичної політики та визначення пріоритет-
них напрямів дозволить забезпечити зниження втрат 
енергоресурсів та підвищення ефективності їх викори-
стання, що позитивно вплине на енергетичну безпеку 
національної економіки. 

Суть раціонального використання паливно-енер-
гетичних ресурсів (ПЕР) полягає в досягненні макси-
мальної ефективності їх витрачання при існуючому рівні 
розвитку техніки та технології й одночасному зниженні 
техногенного впливу на навколишнє природне середо-
вище [7–9]. Зміст організації процесу раціонального ви-
користання ПЕР зображено на рис. 3.
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Рис. 3. Візуалізована схема комплексного підходу до організації процесу раціонального використання  
енергетичних ресурсів

Джерело: авторська розробка.
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Процес раціонального використання ПЕР поєднує 
такі елементи [10]: 

1) розробка, погодження і затвердження органами 
управління у сфері використання енергетичних ресурсів 
законодавчо-нормативних актів, які регулюють питання 
енергетичної безпеки, паливно-енергетичного комплек-
су, ядерної політики та ядерної безпеки й екологічної 
політики, стратегічного планування і бюджетування у 
сфері енергетики, адаптації українського енергетичного 
законодавства до директив ЄС, приватизації енергетич-
них активів, реструктуризації та закриття неприбут-
кових підприємств, надання послуг централізованого 
теплопостачання, впровадження енергоефективності й 
енергоощадних технологій, організації та ведення гос-
подарської діяльності тощо;

2) вироблення методичних рекомендацій щодо 
визначення неефективного використання ПЕР, затвер-
дження нормативів питомих витрат енергетичних ре-
сурсів, розробка екологічних стандартів і впровадження 
стандартів енергоефективності та використання від-
новлюваних видів ресурсів у процесі господарської ді-
яльності, моніторинг і контроль їх виконання; 

3) інституційне забезпечення проведення енерго-
аудиту та функціонування системи ефективного енерго-
менеджменту на галузевому і регіональному рівнях для 
зменшення енерговитрат окремих виробництв і установ 
бюджетної сфери; 

4) проведення екологічної експертизи об’єктів і 
заходів, реалізація та дія яких може негативно впливати 
на стан навколишнього природного середовища; 

5) впровадження системи заходів щодо диверси-
фікації джерел постачання ПЕР та структурної перебу-
дови економіки за рахунок заміщення традиційних ви-
дів енергоресурсів альтернативними; 

6) розподіл прав між суб’єктами економіки щодо 
використання й володіння ПЕР, моніторинг їх викори-
стання; 

7) ведення обліку запасів ПЕР і визначення потен-
ціалу використання відновлюваної енергії вітру, сонця, 
біомаси та вторинних ресурсів; 

8) моніторинг і прогнозування стану навколиш-
нього середовища; 

9) забезпечення функціонування системи плате-
жів за спеціальне використання енергетичних ресурсів, 
екологічного податку, платежів за неефективне вико-
ристання ПЕР і компенсацій за заподіяну шкоду; 

10) впровадження стимулів і санкцій щодо пору-
шення нормативно-правових актів в енергетичній сфері 
та галузі енергозбереження; 

11) участь у міжнародних проектах щодо забезпе-
чення енергоефективності, енергозбереження та охоро-
ни навколишнього середовища; 

12) пропагування серед населення свідомого став-
лення до необхідності підвищення енергоефективності, 
розвитку та використання відновлюваних джерел енергії.

Нераціональне або неефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів передбачає їх прямі 
втрати, марнотратне витрачання та використання понад 
показники питомих витрат, визначених системою стан-

дартів, а до введення в дію системи стандартів – норма-
ми питомих витрат палива та енергії.

Дамо більш детальне визначення поняттям «мар-
нотратне витрачання» та «енергозбереження».

Марнотратне витрачання паливно-енерге тич-
них ресурсів – це систематичне, без виробничої потреби, 
не зумовлене вимогами технічної безпеки недозаван-
таження або використання на холостому ходу електро-
двигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустат-
кування; систематична втрата стисненого повітря, води 
й тепла, спричинена несправністю арматури, трубопро-
водів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловико-
ристовуючого устаткування; недотримання вимог нор-
мативної та проектної документації щодо теплоізоляції 
споруд й інженерних об’єктів, яке призводить до зни-
ження теплового опору огороджувальних конструкцій, 
вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонально-
го використання паливно-енергетичних ресурсів) [5].

Енергозбереження – це діяльність (організаційна, 
наукова, практична), яка спрямована на раціональне ви-
користання та економне витрачання первинної й пере-
твореної енергії та природних енергетичних ресурсів у 
національному господарстві, що реалізується з викорис-
танням технічних, економічних та правових методів [3]. 

Узгодження заходів і методів раціонального ви-
користання енергетичних ресурсів повинно за-
безпечуватися за допомогою цільових програм 

енергозбереження та ефективного використання па-
ливно-енергетичних ресурсів. за узагальненими напря-
мами: 1) удосконалення законодавства та системи стан-
дартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів; 2) зменшення 
обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат 
енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, 
впровадження сучасних енергоефективних технологій, 
удосконалення системи державного управління та попу-
ляризації енергоефективності; 3) оптимізація структури 
енергетичного балансу держави, заміщення традиційних 
енергоресурсів іншими видами, у тому числі, отримани-
ми з відновлюваних джерел енергії, альтернативними 
видами палив чи вторинними енергоресурсами [10]. 

Основними об’єктами впливу заходів енергозбе-
реження виступають зростання ВВП і зниження фізич-
ного обсягу споживання енергетичних ресурсів.

Раціональне використання паливно-енергетичних 
ресурсів повинно забезпечити повноцінне існування і 
розвиток сучасного суспільства, за умови збереження 
високої якості середовища проживання людини. Для 
цього воно повинно ґрунтуватися на таких принципах: 
«нульовий рівень» споживання природних ресурсів; 
відповідність антропогенного навантаження природно-
ресурсному потенціалові регіону; збереження просто-
рової цілісності природних систем у процесі їх госпо-
дарського використання; збереження природно обу-
мовленого кругообігу речовин у процесі антропогенної 
діяльності; погодження виробничого і природного рит-
мів; пріоритетність екологічної оптимальності на дов-
гострокову перспективу під час визначення економічної 
ефективності поточного природокористування.
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна сказати, що врахування за-

значеного комплексного підходу при розробці програ-
ми енергозбереження дозволить сконцентрувати наявні 
ресурси та оптимізувати ефективність їх використання 
за допомогою комплексного впливу раціонального ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів. Визначе-
но систему стимулів раціонального використання ПЕР 
законодавчо-нормативного та економічного характеру 
та обґрунтовано організацію процесу раціонального 
використання ПЕР, в якому виокремлено 12 основних 
складових, серед яких: адаптація українського енерге-
тичного законодавства до директив ЄС; реструктури-
зація та закриття неприбуткових підприємств; впрова-
дження стандартів енергоефективності та використан-
ня відновлюваних видів ресурсів; інституційне забезпе-
чення проведення енергоаудиту та забезпечення функ-
ціонування системи ефективного енергоменеджменту 
тощо. Запропоновано узгоджувати заходи і методи 
раціонального використання ПЕР за допомогою цільо-
вих програм енергозбереження та енергоефективності 
за усіма ієрархічними рівнями енергетичної безпеки 
національної економіки, що є універсальним інтегрова-
ним підходом до планування, розроблення й реалізації 
енергетичної політики за рахунок виокремлення єдиних 
пріоритетних напрямів. 

Розроблений комплексний підхід до забезпечен-
ня раціонального використання енергетичних ресурсів 
сприятиме проведенню ефективної енергозберігаючої 
політики, забезпеченню конкурентних переваг вітчиз-
няних підприємств, підвищенню їх конкурентоспро-
можності, поліпшенню економічної та енергетичної 
безпеки держави. Визначено зростання ВВП і зниження 
фізичного обсягу споживання енергетичних ресурсів 
як об’єкти впливу заходів енергозбереження на основі 
тлумачення категорії «енергозбереження» як діяльнос-
ті (організаційної, наукової, практичної), спрямованої 
на раціональне використання та економне витрачання 
первинної й перетвореної енергії та природних енер-
гетичних ресурсів у національному господарстві, яка 
реалізується з використанням технічних, економічних і 
правових методів. Обґрунтовано систему стимулів і ва-
желів нормативно-правового, адміністративного, еко-
номічного та фінансового характеру в розрізі окремих 
сфер впливу: стимулювання внутрішнього і зовнішнього 
попиту; виробництва продукції; промислової політики; 
виробництва, транспортування, споживання енергоре-
сурсів; використання нетрадиційних джерел енергії.    
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петраков Я. В. Між гармонізацією та фіскалізацією: переосмислюючи роль енергетичних акцизів в Україні
Метою статті є обґрунтування етапів поступової заміни фіскальної функції енергетичних акцизів в Україні регулюючою в процесі гармонізації 
податкового законодавства з нормами ЄС. Установлено, що в розвинених країнах енергетичні акцизи як інструмент інтервенції поступово 
втрачають свій фіскальний імператив, а як комплементарний до фінансових інструментів використовуються для вирішення чітко визначеної 
проблеми (довгострокових екологічних, соціальних, та економічних викликів) за найменші кошти. Доведено, що налаштування (калібрування) 
окремих елементів механізму енергетичних акцизів базується на оцінці регуляторного впливу (зі сценарним аналізом очікуваних наслідків по 
найбільш релевантних комбінаціях інструментів) і масштабних консультаціях з усіма зацікавленими сторонами (загальною тривалістю понад 
рік) перед прийняттям політичного рішення щодо самої законодавчої ініціативи. Зобов’язання України в частині гармонізації акцизного оподат-
кування до норм ЄС уможливлює поступовий перехід від фіскального до регулюючого імперативу енергетичних акцизів. 
Ключові слова: енергетичні акцизи, фіскальна функція, регулюючий вплив, гармонізація, законодавство ЄС.
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переосмысливая роль энергетических акцизов в Украине

Целью статьи является обоснование этапов постепенной замены 
фискальной функции энергетических акцизов в Украине регулирующей 
в процессе гармонизации налогового законодательства с нормами 
ЕС. Установлено, что в развитых странах энергетические акцизы 
как инструмент интервенции постепенно теряют свой фискальный 
императив, а как комплементарный к финансовым инструментам 
– применяются для решения четко определенных проблем (долго-
срочных экологических, социальных и экономических вызовов) за наи-
меньшие средства. Доказано, что настройка (калибровка) отдельных 
элементов механизмов энергетических акцизов базируется на оценке 
регулирующего воздействия (со сценарным анализом ожидаемых по-
следствий по наиболее релевантным комбинациям инструментов) и 
масштабных консультациях со всеми заинтересованными сторонами 
(общей длительностью более года) перед принятием политического 
решения касательно самой законодательной инициативы. Обяза-
тельства Украины в части гармонизации акцизного налогообложения 
с нормами ЕС делает возможным постепенный переход от фискаль-
ного к регулирующему императиву энергетических акцизов. 
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The article is aimed at substantiation of stages of the gradual replacement of 
the fiscal function of energy excise taxes in Ukraine with the regulating func-
tion, in the process of harmonization of tax legislation with the EU standards. 
It has been found that in the developed countries, energy excise taxes as a 
tool for intervention gradually lose their fiscal imperative, but, as comple-
mentary to the financial instruments, they are applied to solve clearly defined 
problems (longterm environmental, social, and economic challenges) for the 
least costs. It has been proven that setting (calibration) of the individual ele-
ments of the mechanisms of energy excise taxes is based on an assessment 
of the regulatory impact (with script analysis of the expected impacts on the 
most relevant combinations of tools) and on the extensive consultations with 
all interested parties (total duration of more than one year) before making 
a political decision concerning the related legislative initiative. Obligations 
of Ukraine in the part of the excise tax harmonization with the EU standards 
makes possible a gradual transition from the fiscal to the regulatory impera-
tive of the energy excise taxes.
Keywords: energy excise taxes, fiscal function, regulatory effect, harmoniza-
tion, legislation of the EU.
Fig.: 2. Bibl.: 15. 
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Підписання політичної частини Угоди про Асоціа-
цію між Україною та ЄС (далі – Угода) у 2014 р.  
активувало процес гармонізації вітчизняного 

законодавства у 28 напрямах, зокрема і у сфері непря-
мого оподаткування енергопродуктів та електроенергії, 
з вимогами Директиви ЄС 2003/96 (далі – Директива). 
Так, згідно зі ст. 353 Угоди, поступове наближення до 
структури оподаткування, визначеної в acquis ЄС, здій-
снюватиметься відповідно до Додатка 28, а Положення 
Директиви мають бути впроваджені поступово, вихо-
дячи з майбутніх потреб України у сфері захисту навко-
лишнього середовища та енергоефективності (відповід-
но до Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради 

Європейського Союзу від 30 вересня 2014 р. тимчасове 
застосування положень Розділу V та Додатка XVIII Уго-
ди розпочалося з 1 листопада 2014 р.). 

Необхідність гармонізації енергетичних акцизів Украї-
ни із законодавством ЄС обумовлене низкою обставин:

1) потребою України в запровадженні мінімальних 
ставок енергетичних податків за оподаткування струк-
турою ЄС (так званого tax minima), які наразі в кілька 
разів перевищують існуючі ставки акцизного податку на 
енергопродукти в Україні;

2) регулярною ревізією податкових пільг, обумов-
леною високим рівнем податкового шахрайства та кон-
солідацією публічних фінансів;
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3) пошуком ефективних інструментів таргетуван-
ня поведінки платників податків у напрямах збережен-
ня довкілля та енергоресурсів, підвищення енергоефек-
тивності.

Зауважимо, що перші зобов’язання України щодо 
гармонізації з Директивою були зафіксовані ще у 2004 р.,  
і з того часу жодних зрушень не відбулося. 

У контексті наближення податкового законодав-
ства України до норм ЄС зближення з вимогами Дирек-
тиви необхідно розглядати одночасно з виконанням ви-
мог щодо гармонізації з нормами Директиви 2008/116/
ЄС (далі – Д118) стосовно загальних умов акцизного 
збору, положення якої мають бути впроваджені протя-
гом двох років з дати набрання чинності Угодою, а гар-
монізації підлягає стаття 1, яка встановлює:

1) загальний режим оподаткування акцизних збо-
рів, якими прямо чи опосередковано обкладається спо-
живання енергетичних та електроенергетичних товарів 
(Директива 2003/96/ЄС); алкоголю та алкогольних на-
поїв (Директиви 92/83/ЄС, 92/84/ЄС); тютюнових виро-
бів (Директиви 95/59/ЄС, 92/79/ЄС та 92/80/ЄЕС);

2) механізм податкового адміністрування під-
акцизних товарів іншими непрямими податками для 
спеціальних цілей, за умови, що такі податки відповіда-
тимуть обов’язковим правилам Співтовариства, що за-
стосовуються до спеціальних податків або до податку 
на додану вартість у частині, що стосується визначення 
бази оподаткування, обчислення податкової ставки, ви-
никнення податкових зобов’язань та контролю, але не 
включаючи положення щодо винятків; 

3) право країн – членів ЄС на застосування подат-
ків до: інших товарів, ніж підакцизні; а також надання 
послуг, включаючи ті, що пов’язані з підакцизними това-
рами, які не мають характер податку з обороту. 

Важливою умовою для якісної гармонізації енер-
гетичних акцизів є розуміння принципів засто-
сування acquis communautaire – базового законо-

давства країн ЄС, що доповнює та посилює Угоду про 
функціонування ЄС: недискримінаційності та свободи 
внутрішніх ринків ЄС (праці, капіталу, секторальних 
ринків) у відповідності до ст. 110–113 [1].

Таким чином, енергетичні акцизи в розвинених 
країнах мають чітко виражену регулюючу функцію,  
у той час як їх фіскальна роль знижується через скоро-
чення бази оподаткування – споживання енергопродук-
тів через підвищення енергоефективності.

Натомість в Україні енергетичні акцизи є одним 
з найважливіших джерел формування державного бю-
джету (рис. 1), а підвищення їх ставок істотно впливає 
на динаміку ціноутворення енергоємних продуктів, 
конкурентоспроможність окремих галузей економіки 
(металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості), 
відносної конкурентоспроможності секторів енергети-
ки (вугільного, відновлюваних джерел енергії, атомної 
та теплової енергетики).

У зв’язку з цим проблема взаємоузгодження фіс-
кальної та регулюючої функцій енергетичних акцизів в 
Україні набуває все більшої актуальності та резонансу.
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Рис. 1. Динаміка находжень енергетичних акцизів до Зведеного бюджету України
Джерело: за даними Державної казначейської служби України.
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Про необхідність гармонізації енергетичних ак-
цизів в Україні з нормами ЄС протягом останніх років 
наголошувалося в публікаціях Т. Кощук, Н. Лисецької,  
І. Трубіна, Ю. Федчишина, М. Чепелієва [4; 5]. Особли-
вості застосування енергетичних податків з регулюючою 
метою розкрито в працях провідних зарубіжних вчених 
О. Бланшара [10], Р. Вілліамсона [15], Л. Гоулдера [12],  
Д. Ньюбері [13], П. Перейри [14], Ф. Флюеса [11] та інших. 
Втім, порядок і механізм наближення податкового зако-
нодавства залишаються невизначеними, що в сукупності 
з ринковими трансформаціями в енергетичній галузі та 
складним станом економіки фактично наражає на загро-
зу процес ефективного наближення вітчизняного зако-
нодавства до права ЄС у сфері енергетичних акцизів. 

Зауважимо, що процес апроксимації законодавства 
України варто розглядати не як панацею від існуючих про-
блем і викликів, а як інструмент регулювання, який через 
відповідний механізм та інструменти впливу має істотно 
змінити поведінку економічних агентів – платників по-
датків. У цьому контексті застосування енергетичних 
акцизів має виходити не з фіскального імперативу напо-
внення бюджету, а з регулюючого, який дозволить зни-
зити рівень енергоємності ВВП в промисловості (рис. 2),  
значно підвищивши міжнародну конкурентоспромож-
ність України та загальний суспільний добробут. 

Методологічною основою дослідження є методи 
порівняльного та морфологічного аналізу нормативних 
актів (Директив ЄС 2003/96, 2012/118, Податкового і 
митного кодексів України, Робочого документа ЄС щодо 
оцінки регуляторного впливу [2]); декомпозиції (для 
оцінки структури надходжень енергетичних податків 
в ЄС та Україні); ретроспективного та структурного 
аналізу (для узагальнення викликів та обмежень гармо-
нізації ЕО в контексті еволюції українського енергорин-
ку, проблем з фіскальною ефективністю енергетичних 
податків в Україні).

Інформаційною базою дослідження виступили 
нормативно-правові акти ЄС та України, наукові публі-
кації вітчизняних і зарубіжних учених, звіти регулятор-
них органів, дані Євростату, ОЕСР, Єврокомісії, окремих 
країн – членів ЄС та України.

Упродовж останніх трьох років удосконалення ме-
ханізму оподаткування енергопродуктів та елек-
троенергії в Україні відбувалася в двох напрямах:

 посилення фіскальної функції енергетичних ак-
цизів з метою зменшення дефіциту бюджету та 
у відповідь на глибоку тінізацію як економіки в 
цілому, так і самої енергетичної галузі у 2010–
2014 рр., що супроводжувалося кількома проце-
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Рис. 2. показники енергоємності ВВп промислового сектора України та країн ЄС [4]

Попри кроки з імплементації окремих норм «енер-
гетичних» Директив ЄС і взяття Україною на себе 
зобов’язань щодо Третього енергетичного пакета в рам-
ках приєднання до Енергетичного співтовариства, рин-
ки енергетичних продуктів та електроенергії в Україні 
все ще знаходяться в процесі становлення.

Метою статті є обґрунтування етапів поступової 
заміни фіскальної функції енергетичних акцизів в Украї-
ні регулюючою в процесі гармонізації податкового за-
конодавства з нормами ЄС.

Завданням дослідження є обґрунтування перегля-
ду ролі фіскальної та регулюючої функцій енергетичних 
акцизів у контексті гармонізації податкового законодав-
ства України з нормами ЄС.

дурами фіскальної консолідації (2010–2012 рр.,  
2014–2016 рр.), істотним підвищенням номі-
нальних ставок акцизів на енергопродукти з 
гривневих ставок у валютну (з метою адаптації 
до девальваційних шоків дохідної частини бю-
джету – детальніше див. [3; 8]); 

 несистемного наближення вітчизняного меха-
нізму оподаткування до норм ЄС без обґрунту-
вання його необхідності та доцільності зробле-
них кроків з гармонізації: включення до пере-
ліку підакцизних товарів електричної енергії, 
запровадження акцизних складів на нафтопро-
дукти, альтернативне паливо та скраплений газ, 
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запуск системи електронного адміністрування 
реалізації пального; зміну одиниці виміру паль-
ного з кілограмів на літри, приведені до темпе-
ратури 150С, для яких встановлено ставки ак-
цизного податку; підвищення відповідальності 
суб’єктів господарювання за реалізацію паль-
ного без реєстрації таких суб’єктів платниками 
акцизного податку. 

Втім, апроксимація загального законодавства, 
яким визначається податкове адміністрування енер-
гетичних акцизів (Директиви 2008/118), потребує по-
дальшої інтеграції інформаційно-аналітичних систем 
фіскальної та митної служб та єдиного інформаційного 
центру ЄС у питаннях контролю за рухом нафтопродук-
тів, пального, газу та інших енергопродуктів у рамках 
Програм Fiscalis 2020 та Customs 2020. Водночас уведен-
ня акцизного податку з реалізації через роздрібну тор-
говельну мережу палива у фіксованому розмірі супер-
ечить практикам ЄС.

Серед викликів і обмежень, які істотно вплива-
ють на якість та ефективність оподаткування, 
необхідно виділити: одночасне існування кількох 

ринків пального і нафтопродуктів: офіційного, «сірого» 
та «чорного» (втім, високий рівень тіньової економіки 
України в цілому протягом останніх 5 років (за даними 
МЕРТ – понад 40%) не дозволяє ідентифікувати – чи така 
тенденція є продовженням тренду неофіційної економі-
ки, чи значна частка «сірого» та «чорного» ринків підак-
цизних нафтопродуктів є реакцією платників податків на 
високі енергетичні акцизи [5]), жорстку фіскальну орієн-
тованість енергетичних акцизів в Україні (підвищення 
ставок акцизів протягом 2013–2015 рр. обґрунтовувало-
ся виключно потребою в наповненні бюджету) [7]. 

На відміну від України, у розвинених країнах 
енергетичні акцизи як інструмент інтервенції поступо-
во втрачають свій фіскальний імператив. З метою тар-
гетування довгострокових екологічних, соціальних та 
економічних викликів вони розглядаються Єврокомі-
сією як комплементарний (доповнюючий) інструмент 
якісного вирішення чітко визначеної проблеми за най-
менші кошти (спільно з «жорстким» законодавством у 
вигляді директив, регламентів, м’яким законодавством 
у формі технічних регламентів і стандартів, саморегулю-
вання, освітою та інформуванням) [6]. В енергетиці роз-
виненими країнами найчастіше використовуються саме 
фінансові інструменти, зокрема – інноваційні похідні,  
у комбінації з фіскальними [3; 8].

Непряме оподаткування енергопродуктів та елек-
троенергії в ЄС спрямоване на вирішення проблеми 
надлишкового забруднення навколишнього середови-
ща, глобального потепління, збереження міжнародної 
конкурентоспроможності економік країн-членів та їх 
галузей, надмірного транспортного навантаження. Саме 
тому налаштування (калібрування) окремих елементів 
податкового механізму енергетичних акцизів базується 
на оцінці регуляторного впливу (зі сценарним аналізом 
очікуваних наслідків по найбільш релевантних комбіна-
ціях інструментів) і масштабних консультаціях з усіма 
зацікавленими сторонами (загальною тривалістю понад 

1 рік) перед прийняттям політичного рішення щодо са-
мої законодавчої ініціативи.

Важливою особливістю законодавства ЄС у сфері 
оподаткування енергопродуктів є його спадковість –  
Директива 2003/96 поступово замінила Директиви 
92/81 та 92/82. Ініціатива щодо перегляду Директиви у 
2011–2015 рр. зі зміною, попри свій провал, розпочала 
публічні дебати та консультації щодо принципово ново-
го механізму оподаткування енергопродуктів у вигляді:
 застосування міксу (взаємодоповнюючого) 

оподаткування СО2 (за фіксованою ставкою) та 
(до)оподаткування за вмістом енергії (в ГДж), 
що б дозволило справедливо оподатковувати 
споживання енергопродуктів з урахуванням 
потенційної шкоди для екології та суспільства в 
розрізі галузей та рівня енергоємності бізнесу;

 усунення (поступове витіснення) енергетичних 
субсидій механізмом компенсації (повною мо-
нетизацією пільг), прив’язаного до міжнарод-
ної конкурентоспроможності окремих галузей 
з урахуванням принципів солідарності та спра-
ведливості;

 надання ЕО прогресивного характеру з ураху-
ванням принципу субсидіарності.

Таким чином, у випадку політичної підтримки іні-
ціатива в майбутньому виходитиме з проаналізованих 
обґрунтованих наслідків її впливу на добробут грома-
дян, їх задоволеність життям, умови ведення бізнесу, 
економічне зростання та зайнятість.

Базове і горизонтальне законодавство ЄС виходить 
з принципу когерентності (взаємопроникнення) 
норм права, єдності довгострокових цілей та нор-

мотворчої лексики (поширення застосування визначень 
однієї Директиви на усі інші), формуючи уніфіковане 
та гармонізоване нормативне поле. Таким чином, нор-
ми ЄС не тільки не конфліктують одна з одною, а й не 
припускають можливості вибору і реалізації взаємови-
ключних ініціатив. При цьому наявність гармонізації іс-
тотно покращує процес збору, обробки та інтерпретації 
статистичних даних, забезпечує методологічну єдність 
та порівнянність даних між країнами-членами. 

У зв’язку з цим процес поетапного наближення 
непрямих податків в Україні до вимог Директиви Ради 
ЄС № 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Спів-
товариства щодо оподаткування енергопродуктів та 
електроенергії (яким є акцизний податок на пальне та 
електроенергію, а також екологічний податок на викиди 
СО2) має початися з визначення стратегічних цілей та 
таргетованих індикаторів, для досягнення яких будуть 
застосовуватися енергетичні податки. Це вимагає онов-
лення Стратегії енергетичного розвитку України до 2030 
року та Стратегії державної екологічної політики Украї-
ни до 2020 року (з пролонгацією до 2050 року), узгодже-
них із взятими міжнародними зобов’язаннями України 
в рамках Паризької кліматичної угоди, ратифікованої 
Верховною Радою України влітку 2016 року.

Потребує гармонізації термінологічна база у сфе-
рі енергетичних податків, оскільки використовуваний 
в Податковому кодексі України термін «пальне» є уза-
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гальнюючою категорією, якої немає в Директиві 2003/96, 
статистика податкових надходжень по якій не дозволяє 
проводити якісного аналізу ефективних ставок акцизно-
го податку на нафтопродукти й електроенергію. Пропо-
нується повернутися до попередніх дефініцій (нафтопро-
дукти, скраплений газ, речовини, що використовуються 
як компоненти моторних палив, паливо моторне альтер-
нативне) та доповнити їх термінами вугілля, коксу, елек-
троенергії, які використовуються в законодавстві ЄС.

Істотне обмеження для подальшого наближення ві-
тчизняного законодавства у сфері непрямого опо-
даткування нафтопродуктів та електроенергії ство-

рює повна відсутність механізму оцінки регуляторного 
впливу від розширення бази оподаткування (так званий 
«адміністративний тягар»), підвищення номінальних 
ставок (аналіз витрат і вигід для основних груп стейк-
холдерів: імпортерів/виробників підакцизних товарів, 
торгівців, споживачів, інші види бізнесу). Тому практич-
на реанімація цього механізму (після відповідної адап-
тації до європейської практики кращого регулювання) 
дозволить вивести дискусію та консультації на якісний 
та продуктивний рівень. Наразі неможливо повноцінно 
кількісно розрахувати вплив зближення номінальних 
ставок акцизного податку з європейськими de minimis. 

ВИСНОВКИ
Фіскальна функція енергетичних акцизів в Україні, 

на жаль, не вирішує багатьох соціально-економічних та 
екологічних викликів довгострокового характеру. Біль-
ше того, посилення податкового тягаря лише заводить 
економіку та її окремі галузі глибше «в тінь», до нефор-
мального сектора. Натомість в ЄС енергетичні акцизи 
застосовуються переважно з регулюючою метою, а ме-
ханізм їх впливу активно інтегровано на законодавчому 
рівні до горизонтального законодавства з енергоефек-
тивності, захисту навколишнього середовища та стиму-
лювання занятості та продуктивності праці.

Зобов’язання України в частині гармонізації ак-
цизного оподаткування з нормами ЄС є можливим за-
собом поступового переходу від фіскального до регулю-
ючого імперативу енергетичних акцизів. 

Основними кроками в короткостроковій перспек-
тиві в цьому напрямі мають стати: 

а) оновлення стратегій та цільових індикаторів; 
б) обґрунтування та оцінка впливу комбінацій ін-

струментів інтервенції, куди входитимуть енергетичні 
акцизи; 

в) проведення публічних консультацій на основі 
оцінки регулюючого впливу, 

г) інтеграція систем адміністрування з інформа-
ційно-аналітичними центрами Єврокомісії в рамках 
Програм Fiscalis та Customs.

Водночас, у середньостроковій перспективі, необ-
хідно розглянути: 
 перехідний період щодо підвищення номіналь-

них ставок до мінімальних ставок ЄС для енер-
гопродуктів, що використовуються як паливо 
чи для опалення;

 перехідний період щодо застосування мінімаль-
них ставок для комерційного та промислового 
споживання в АПК, будівництві, публічних ро-
ботах;

 можливі випадки виключень для використання 
енергопродуктів та електроенергії (відповідно 
до ст.15 Директиви 2003/96);

 особливі умови оподаткування для інших умов 
застосування енергетичних продуктів та елек-
троенергії.                    
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тимофеев Д. В. Динамика экономического эффекта в процессе управления жизненным циклом инноваций  
при их коммерциализации

Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов изменения динамики экономического эффекта в процессах управления жиз-
ненным циклом промышленных инноваций на этапе их коммерциализации. На основании проведенного анализа научных работ зарубежных и 
отечественных авторов, посвященных методам коммерциализации инновационной продукции, исследовано современное состояние и сущность 
определений «инновации», «коммерциализация» и «экономический эффект». Исследованы возможности управления длительностью этапа ком-
мерциализации инноваций. Предложено реализовать продление стадии зрелости жизненного цикла инновации за счет сокращения этапа раз-
работки и создания инновационного продукта и, как следствие, – изменения величины интегрального экономического эффекта. В дальнейших 
исследованиях следует уделить внимание взаимозависимости затрат на разработку, создание инновации и временного периода их реализации, 
а также определить механизм расчета количественных показателей коммерциализации инноваций. 
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життєвим циклом інновацій при їх комерціалізації
Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів зміни ди-
наміки економічного ефекту в процесах управління життєвим циклом 
промислових інновацій на етапі їх комерціалізації. На підставі проведе-
ного аналізу наукових робіт зарубіжних і вітчизняних авторів, присвя-
чених методам комерціалізації інноваційної продукції, досліджено сучас-
ний стан і сутність визначень «інновації», «комерціалізація» та «еконо-
мічний ефект». Досліджено можливості управління тривалістю етапу 
комерціалізації інновацій. Запропоновано реалізувати продовження 
стадії зрілості життєвого циклу інновації за рахунок скорочення етапу 
розробки і створення інноваційного продукту і, як наслідок, – зміни ве-
личини інтегрального економічного ефекту. У подальших дослідженнях 
слід приділити увагу взаємозалежності витрат на розробку, створен-
ня інновації та тимчасового періоду їх реалізації, а також визначити 
механізм розрахунку кількісних показників комерціалізації інновацій.
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Managing the Life Cycle of Innovations in Terms of Their Commercialization
The article is aimed at studying the theoretical aspects of changes in the dy-
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Углубление прикладных знаний является ключевым 
фактором экономического процветания в ХХI 
веке. Продолжающаяся революция в области ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
существенно снижает затраты на создание, обработку и 
передачу необходимых знаний как на национальном, так 
и на международном уровне, что предопределяет уско-
рение темпов развития и внедрения инноваций.

Использование в деятельности промышленных 
предприятий инноваций, базирующихся на объектах 
права интеллектуальной собственности, является од-
ним из основных факторов обеспечения роста, разви-
тия и конкурентоспособности этих предприятий. 

Процесс коммерциализации инноваций стимули-
рует развитие научно-технического прогресса (НТП), 
который, в свою очередь, влечет совершенствование 
средств производства, предметов труда, а также рацио-
нализацию и развитие производственных и технологи-
ческих процессов.

В своем непрерывном развитии НТП оказывает 
двоякое разнонаправленное влияние на экономическую 
эффективность внедряемых инноваций. С одной сторо-
ны, реализация достижений НТП оказывает непосред-
ственное влияние на создание промышленных иннова-
ций, а их внедрение повышает эффективность деятель-
ности промышленных предприятий.
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С другой стороны, непрерывность и ускорение 
темпов НТП сокращают временной лаг эффективного 
использования инноваций промышленного назначения 
и, как следствие, уменьшают их экономический эффект. 
Поэтому существенную роль играет длительность пе-
риода коммерциализации, так как именно на этом этапе 
жизненного цикла достигается наибольший экономиче-
ский эффект от использования инноваций. 

Инновации имеют важное значение для развития 
технического прогресса, роста бизнеса и экономики 
в целом. Они расширяют технологические возможно-
сти предприятий, повышая производительность труда,  
а также влияют на повышение благосостояния общества 
и его уровень жизни. Коммерциализация инноваций 
позволяет предприятиям увеличивать свои рыночные 
ниши за счет приобретения сравнительных и абсолют-
ных преимуществ [3]. 

По мнению некоторых, в том числе и зарубежных, 
ученых, коммерциализация определяется как деятель-
ность, необходимая для выведения инноваций на рынок 
с целью получения прибыли. Это подтверждают Дж. Эн-
дрю и Г. Сиркин в работе [1], анализируя инновацион-
ную деятельность ведущих мировых корпораций. К та-
кому же мнению приходят в своей статье С. Намбисан и  
М. Сохни [2], изучая примеры и оценивая различные ва-
рианты коммерциализации инноваций, а также Ю. Нече-
пуренко [4], который проводит анализ рынка объектов 
интеллектуальной собственности в Беларуси. Работа  
Р. С. Косцик [5] посвящена подробному всестороннему 
анализу существующих определений понятия «коммер-
циализация». Р. Купер и Е. Клейшмидт [6] предложили 
термин «коммерциализация», включающий комплекс 
таких стадий жизненного цикла, как: пробное произ-
водство и продажи, запуск серийного производства,  
а также выход инновационной продукции на рынок. 

Успешность внедрения инноваций определяется 
величиной полученного экономического эффекта 
в процессе коммерциализации. В современной на-

учной литературе встречаются различные точки зрения 
относительно экономического эффекта от инноваци-
онной деятельности. Так, в работе [7] рассматриваются 
особенности экономического эффекта инновационной 
деятельности и его влияние на развитие малых предпри-
ятий. В исследовании [8] рассмотрены виды эффектов от 
инновационной деятельности и их взаимосвязь, а также 
авторами представлено теоретическое обоснование рас-
чета суммарного эффекта от реализации инновационно-
го проекта. Авторами Д. М. Пармакли и Н. М. Мишковец 
[9] была предложена методика расчета экономического 
эффекта от использования инноваций за счет снижения 
себестоимости продукции предприятия, прироста объ-
емов продаж, экономии ресурсов и утилизации отходов 
производства. Статья И. А. Педерсена [10] посвящена 
анализу и обобщению современных теоретических ис-
следований таких понятий, как «эффективность иннова-
ций» и «эффект инноваций».

Из проведенного выше анализа видно, что авторы 
в своих работах раскрывают суть, описывают составные 
части и приводят методики расчета экономического эф-

фекта от внедрения инноваций. В то же время, практи-
чески упускается динамический аспект величины эко-
номического эффекта в процессах коммерциализации 
промышленных инноваций.

В жизненном цикле инноваций коммерциализация 
является третьим, заключительным, этапом, где 
первые два, соответственно: разработка и освое-

ние. При этом этап коммерциализации инновационно-
го продукта является сложным, требует привлечения 
больших объемов инвестиций и изобилует рисками и 
непредвиденными ситуациями. 

Этап коммерциализации инноваций, в свою оче-
редь, традиционно состоит из четырех основных ста-
дий, которые имеют различную длительность и могут 
быть выражены числовыми величинами получаемого на 
каждой из этих стадий экономического эффекта. 

Первой из указанных стадий является вход на ры-
нок производственной инновации, начало которой на 
графике (рис. 1) обозначается t0. На этой стадии объемы 
реализации продукции или использования инновации 
невелики. 

Второй стадией является стадия роста, на которой 
инновация отвоевывает доли рынка, на графике ограни-
чена точками t1 и t2. Стадия зрелости выражается наи-
большим объемом реализации инновационной продук-
ции или наибольшим распространением использования 
производственной инновации на предприятиях отрасли 
и, в свою очередь, очерчивается, соответственно, точка-
ми t2 и t3.

Завершает этап коммерциализации инновации 
стадия спада. На этой стадии объемы реализации ин-
новационной продукции сокращаются, а в случае тех-
нологических инноваций доля их использования в про-
изводственных процессах сокращается. Причиной тому 
является появление на рынке более современных ин-
новационных технологий и машин и, как следствие, из-
менение требований, выдвигаемых к новой продукции 
и производственным технологиям. Вследствие этого у 
существующей технологии наступает моральное ста-
рение, падение спроса и происходит вывод ее с рынка. 
Стадия спада ограничивается на представленном гра-
фике точками t3 и t4.

Каждая из стадий коммерциализации инноваций 
имеет свою продолжительность и соответствующий 
экономический эффект.

Исходя из кривой ЖЦ, интегральный экономиче-
ский эффект за весь период коммерциализации инно-
вации, от точки входа на рынок t0 и до точки вывода с 
рынка t4 вследствие морального старения, можно пред-
ставить следующим образом (1):

     

4

0

( ) ,
t

I Y t
t

E E t d

  

(1)

где    EI – интегральный экономический эффект за весь 
период коммерциализации;

EY – годовой эффект как функция от времени.
В быстроменяющихся условиях конкурентной 

среды актуальность приобретает вопрос управления 
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t0 t1 t2 t3 t4 Время  

Экономический
эффект

 

Рис. 1. Динамика экономического эффекта по стадиям этапа коммерциализации жизненного цикла инновации

жизненным циклом инноваций. При этом наибольший 
интерес привлекает стадия зрелости, так как она име-
ет наибольшую графическую площадь из всех стадий 
коммерциализации и, соответственно, выражается наи-
большим объемом прибыли от реализации инноваци-
онного проекта. Основной задачей в данной ситуации 
является увеличение продолжительности этой стадии 
при управлении жизненным циклом инноваций.

Процесс увеличения продолжительности стадии 
зрелости на этапе коммерциализации рассматривается 
в трудах Я. С. Матоковской [11], Московкина В. и Ми-
хайлова В. [12]. В статье [13] ее авторы – Л. А. Мыль-
ников и Р. Х. Алькдироу – предлагают продлить стадию 
зрелости инноваций посредством отдаления точки спа-
да в жизненном цикле. Однако в своей книге И. Адизес 
[14] показывает, что стадия спада может начаться пре-
ждевременно на любом этапе ЖЦ под воздействием 
множества внешних факторов, не зависящих от пред-
приятия, и прогнозирование наступления этой стадии 
является достаточно сложным процессом.

В то же время, согласно проведенным исследова-
ниям, точка старта и длительность этапа коммерциали-
зации напрямую зависят от начального этапа жизнен-
ного цикла инноваций – этапа их создания. И, соот-
ветственно, продолжительность этого этапа влияет на 
величину экономического эффекта внедряемой иннова-
ции как функцию от времени за счет изменения периода 
использования данной инновации.

Таким образом, этап разработки играет домини-
рующую роль в обеспечении конкурентоспо-
собности, снижении затрат на производство и 

в период использования промышленных инноваций. 
Сокращение указанного этапа может быть осуществле-
но посредством как монетарных, так и немонетарных 
мероприятий, начиная с интенсификации процессов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и заканчивая усовершенствованием патентно-
лицензионной политики предприятия.

Выбор технологии и способов осуществления НИ-
ОКР предусматривает допустимое соотношения сроков 
выполнения данных работ с затратами, обеспечиваю-
щими их выполнение. Кроме этого, в процессах созда-
ния инновационной продукции могут быть использова-
ны принципы управления логистической системой [15], 
такие как: системный подход, глобальная оптимизация, 
принцип тотальных затрат, принцип координации и ин-
теграции, принцип моделирования, а также принцип 
создания обеспечивающих подсистем, функцией кото-
рых является оказание экономической, технической, 
правовой, кадровой и другой поддержки.

Это позволит систематизировать потоки ресурсов 
и информации, оптимизировать их, что, в свою очередь, 
позволит сократить сроки научно-технических иссле-
дований и разработку новой техники, а также снизить 
затраты на проведение работ на начальном этапе жиз-
ненного цикла инновации.

Совершенствование патентно-лицензионной по-
литики предполагает участие предприятия в патентных 
пулах и в совместных исследовательских проектах. Та-
кие мероприятия позволяют в значительной степени 
сокращать как сроки проведения НИОКР, так и соот-
ветствующие затраты на их реализацию.

Патентный пул представляет собой соглашение 
между двумя и более патентообладателями на взаим-
ное лицензирование одного или нескольких патентов 
и является эффективным механизмом объединения на-
копленного в отрасли объема знаний и развития техно-
логий. Патентный пул можно определить как агрегацию 
прав на объекты права интеллектуальной собственно-
сти, которые являются предметом перекрестного ли-
цензирования и могут быть переданы патентообладате-
лем лицензиату напрямую или посредством специально 
созданного для администрирования патентного пула 
совместного предприятия.
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При этом следует подчеркнуть, что увеличение 
объема затрат на работы по созданию инновационной 
техники осуществляется на уровне предприятия или от-
дельной отрасли, в то время как сокращение сроков вне-
дрения данной инновации влияет на развитие не только 
конкретного предприятия или указанной отрасли, но и 
на их поставщиков, потребителей, а также на смежные 
отрасли, осуществляя процесс диффузии инноваций.

Сокращение сроков создания инноваций, как го-
ворилось выше, влечет более ранние сроки нача-
ла их коммерциализации и, в перспективе, при-

рост интегрального эффекта. Графически это можно 
представить нанесением на существующую кривую ЖЦ 
новой точки t0–1 более раннего входа на рынок иннова-
ции (рис. 2) и, соответственно, более раннего наступле-
ния стадии роста. Такое изменение влечет увеличение 
стадии зрелости при неизменности всех остальных 
факторов, очерченное точками t2–1и t3, и значение инте-
грального экономического эффекта теперь будет иметь 
следующее выражение: 

  

4

1
0 1

( ) .
t

I Y t
t

E E t d


 

  

(2)

Соответственно, прирост интегрального эконо-
мического эффекта за счет более раннего выхода на ры-
нок инновационного промышленного продукта можно 
выразить следующим образом:
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(3)

ВыВОДы
Таким образом, учитывая объективную ограничен-

ность периода коммерциализации инновации в связи с 

 

t0 

Экономический
эффект

Времяt0–1 t2–1 t1 t2 t3 t4

Рис. 2. Изменение динамики интегрального экономического эффекта при более ранних сроках вывода  
инновационного продукта на рынок

ее моральным износом, при управлении жизненным ци-
клом инноваций особое внимание необходимо уделять 
процессам сокращения этапов создания и разработки 
инновационных продуктов. Сокращение этих этапов 
предопределяет более ранние сроки вывода на рынок 
новой продукции и, как следствие (при прочих равных 
условиях и сохранении влияния внешних факторов) уве-
личение стадии зрелости на этапе коммерциализации 
и формирует величину интегрального экономического 
эффекта. В дальнейших исследованиях следует уделить 
внимание взаимозависимости затрат на разработку, соз-
дание инновации и временного периода их реализации, 
а также определить механизм расчета количественных 
показателей коммерциализации инноваций.                    
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кОНцЕпцІя ІНфОРМАцІйНОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя ІННОвАцІйНОгО пРОЕкТу  
ТА ЕТАпИ її РЕАлІЗАцІї
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УДК 338.2

Бабінська С. Я. Концепція інформаційного забезпечення інноваційного проекту та етапи її реалізації
Інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у процесі розробки та реалізації інноваційних проектів, що є передумовою для формування 
його концепції. З цією метою у статті розглянуто підходи науковців до складових життєвого циклу інноваційного проекту, у результаті чого 
виявлено, що більшість з них виділяє три етапи (розробки, реалізації та завершення). З погляду інформаційного забезпечення для кожного з цих 
етапів визначено мету, завдання, управлінські рішення (вибір об’єкта інновації; вибір галузі економіки; визначення джерел фінансування; визна-
чення витрат; обґрунтування доцільності реалізації проекту; вибір контрагентів; визначення ціни продукту; вибір ринків збуту; подальше ви-
користання об’єктів власності), інформаційні масиви, необхідні джерела інформації та розглянуто, як концепція інформаційного забезпечення 
інноваційного проекту реалізується по етапах. 
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інноваційний проект, етапи життєвого циклу.
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Бабинская С. Я. Концепция информационного обеспечения  

инновационного проекта и этапы ее реализации
Информационное обеспечение играет важную роль в процессе разра-
ботки и реализации инновационных проектов, является предпосылкой 
для разработки его концепции. С этой целью в статье рассмотрены 
подходы ученых к составляющим жизненного цикла инновационного 
проекта, в результате чего выявлено, что большинство из них вы-
деляет три этапа (разработки, реализации и завершения). С точки 
зрения информационного обеспечения для каждого из этих этапов 
определены цели, задачи, управленческие решения (выбор объекта 
инновации; выбор отрасли экономики; определение источников фи-
нансирования; определение расходов; обоснование целесообразности 
реализации проекта; выбор контрагентов; определение цены про-
дукта; выбор рынков сбыта; дальнейшее использование объектов 
собственности), информационные массивы, необходимые источники 
информации и рассмотрено, как концепция информационного обеспе-
чения инновационного проекта реализуется по этапам.
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Babinska S. Ya. The Conception of the Information Management  

of Innovation Project and the Stages of its Implementation
The informational support plays an important role in the development and 
implementation of innovative projects, is a prerequisite for development of its 
conception. Proceeding from this, the article considers approaches of scien-
tists to components of the life cycle of innovation project, revealing that the 
most of them would allocate three phases (development, implementation, 
and completion). In terms of the information support for each of these stages 
were defined objectives, tasks, managerial decisions (selecting of an innova-
tion object; choosing the economy sector; identifying sources of financing; 
costing; substantiating expediency as to implementing a project; choosing 
counterparties; product pricing; selecting markets; further use of the prop-
erty objects), information arrays, necessary sources of information, it was 
considered how the conception of information management of innovation 
project is being implemented in stages.
Keywords: information, information support, innovative project, life cycle 
stages.
Tbl.: 2. Bibl.: 11. 

Babinska Solomiia Ya. – Postgraduate Student of the Department of Account-
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Інформаційне забезпечення інноваційних процесів 
на українських підприємствах є малоефективним,  
а спроби його покращення без суттєвих перетворень 

вимагають значних інвестицій. Проте за кризової ситу-
ації інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 
відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки саме від 
його ефективності значною мірою залежить рівень роз-
витку української економіки, що зумовлює необхідність 
розроблення концепції інформаційного забезпечення 
інноваційних проектів. 

Проблеми інформаційного забезпечення вивчали 
такі науковці: Л. Балабанова, М. Болюх, І. Босак, Р. Брухан-
ський, В. Бурчевський, Н. Георгіаді, М. Горбаток, М. Де - 
нисенко, І. Колос, І. Корнєєва, О. Кузьмін, Є. Палига, 
М. Чумаченко та інші. Але питання інформаційного за-
безпечення у процесі реалізації інноваційних проектів, 

незважаючи на їхню важливу роль, залишаються недо-
статньо дослідженими.

Мета статті – розробити концепцію інформацій-
ного забезпечення інноваційного проекту.

Зазвичай під концепцією (лат. conceptio – розумін-
ня, система) розуміють «сукупність поглядів на те чи 
інше явище» [11, с. 886; 1, с. 452]. В основі інноваційного 
проекту лежить концепція його життєвого циклу, яка 
виходить з того, що інноваційний проект є процесом, 
який триває з моменту розроблення стратегії нового 
продукту і до моменту ліквідації (отримання останньої 
вигоди). Проте інноваційний проект є непередбачува-
ним і в ході реалізації може коригуватися.

У табл. 1 розглянуто підходи авторів до поділу 
життєвого циклу інноваційного проекту на етапи.
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таблиця 1

Складові етапів життєвого циклу інноваційного проекту 

Джерело Етап розробляння 
інноваційного проекту

Етап реалізації 
інноваційного проекту

Етап завершення 
інноваційного проекту

Кузьмін О. Є. та ін. [4, с. 22]

Генерація ідей; фільтрація ідей; 
розробка концепції товару та її 
перевірка;  
економічний аналіз;  
розробка товару;  
пробний маркетинг

Розгортання комерційного 
виробництва –

Князь С. В. [10, с. 9]

Виконання фундаментальних  
і прикладних досліджень;  
створення дослідного зразка 
інноваційної продукції

Налагодження експеримен-
тального, а також одинично-
го, серійного або масового 
виробництва інноваційної 
продукції;  
реалізація, вдосконалення 
та модифікація інноваційної 
продукції

–

Ілляшенко С. М. [6, с. 61]

Генерація і відбір ідей;  
бізнес-аналіз (аналіз ринку  
і розробка плану маркетингу 
просування продукції на ринок);  
розробка і створення дослідного 
зразка товару;  
випробування в лабораторних  
і ринкових умовах

Комерційне виробництво 
товару –

Каракай Ю. В. [2, с. 11]

Генерування, дослідження  
і відбір ідеї;  
бізнес-аналіз;  
конструювання та створення; 
тестування і затвердження

Комерційне виробництво –

Моісеєнко Т. Є., Войтко С. В. 
[7, с. 45]

Дослідження та розробки;  
формування ідеї (концепції) 
інновації;  
проектування та освоєння  
виробництва

Виробничий етап;  
збут;  
просування продукції

–

Крет І. З. [3, с. 263–270]

Проведення науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських 
робіт та освоєння виробництва;  
зростання виробництва

Зрілість інновації Занепад інновації

Моторнюк У. І., Теребух М. І. 
[8, с. 274–280]

Виявлення джерел формування 
інноваційних ідей;  
відбір ідей

Розгортання комерційного 
виробництва;  
модифікація

Припинення вироб-
ництва інноваційного 
продукту

Петренко Л. А. [9]

Дослідження та розробки; 
формування ідеї (концепції) 
інновації;  
проектування та освоєння  
виробництва

Виробництво;  
збут;   
просування продукції

–

Як бачимо з табл. 1, чіткого та однозначного поділу 
життєвого циклу інноваційного проекту на етапи немає. 
Очевидним є те, що слід виділяти три етапи його жит-
тєвого циклу, а саме: етап розробки, етап реалізації та 
етап завершення, проте в кожного автора їхні складові 
різні. Так, Кузьмін О. Є. етап розробки деталізує на такі 
складові: генерація ідей, фільтрація ідей, розроблення 
концепції товару та її перевірка, економічний аналіз, 
розроблення товару, пробний маркетинг; Князь С. В.: 
виконання фундаментальних і прикладних досліджень, 
створення дослідного зразка інноваційної продукції; 

Ілляшенко С. М.: генерація і відбір ідей, бізнес-аналіз 
(аналіз ринку і розробка плану маркетингу просування 
продукції на ринок), розробка і створення дослідного 
зразка товару, випробування в лабораторних і ринкових 
умовах; Каракай Ю. В.: генерування, дослідження і від-
бір ідеї, бізнес-аналіз, конструювання та створення, те-
стування і затвердження; Моісеєнко Т. Є., Войтко С. В. 
та Петренко Л. А.: дослідження та розробки, формуван-
ня ідеї (концепції) інновації, проектування та освоєння 
виробництва; Крет І. З.: проведення науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт та освоєння вироб-
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ництва, зростання виробництва; Моторнюк У. І., Тере- 
бух М. І.: виявлення джерел формування інноваційних 
ідей, відбір ідей.

У працях Кузьміна О. Є., Ілляшенка С. М. та Кар- 
кая Ю. В. етап реалізації передбачає комерційне виробни-
цтво товару, а у Крета І. З.: зрілість інновації; Князь С. В.  
деталізує його на такі складові: налагодження експери-
ментального, а також одиничного, серійного або масо-
вого виробництва інноваційної продукції; реалізація, 
удосконалення і модифікація інноваційної продукції; 
Моісеєнко Т. Є., Войтко С. В. та Петренко Л. А. на: ви-
робництво, збут і просування продукції; Моторнюк У. І.,  
Теребух М. І. на: розгортання комерційного виробни-
цтва і модифікацію. 

На етапі завершення Крет І. З. передбачає занепад 
інновації, Моторнюк У. І. та Теребух М. І. – припинення 
виробництва інноваційного продукту, а Кузьмін О. Є., 
Князь С. В., Ілляшенко С. М., Каракай Ю. В., Моісеєн- 
ко Т. Є., Войтко С. В. і Петренко Л. А. не виділяють його 
взагалі. 

З погляду інформаційного забезпечення необхід-
но також виділяти три етапи життєвого циклу (етап роз-
робки, етап реалізації та етап завершення інноваційного 
проекту). Для розуміння того, чому достатньо виділяти 
лише три етапи життєвого циклу, необхідно визначити 
основну мету, завдання, управлінські рішення та інфор-
маційні масиви кожного з них (табл. 2). 

Як бачимо, на кожному етапі мета та управлінські 
рішення різні, відповідно необхідна інформація 
теж буде різною, тому розглянемо, як реалізуєть-

ся концепція інформаційного забезпечення по етапах. 
етап розробки. На етапі розробки інноваційно-

го проекту здійснюється порівняльний аналіз варіантів 
для досягнення кінцевої мети та завдань проекту. Після 
чого шляхом відбору відкидають ті, які очевидно є не-
доцільними та неперспективними. Коли проект обрано, 
необхідно переконатися в тому, що його можна і доціль-
но реалізувати, що і є основною метою етапу розробки 
інноваційного проекту. 

Основними завданнями цього етапу є:
 розробка стратегії нового продукту, тобто  

фор мування загального уявлення про майбут-
ній товар;

 формування інноваційної ідеї. Стратегія є осно-
вою для створення альтернативних ідей май-
бутнього продукту і визначення кінцевої мети, 
завдань проекту та шляхів їх досягнення, що 
передбачає формування інноваційної ідеї;

 оцінювання альтернативних ідей передбачає 
проведення їхніх пробних продажів та обрання 
однієї чи декількох найбільш привабливих ідей 
товару;

 розробка проекту являє собою порівняльний 
аналіз варіантів для досягнення кінцевої мети 

таблиця 2

Мета, завдання, управлінські рішення та інформаційні масиви етапів інноваційного проекту  
(з погляду інформаційного забезпечення)

показник І. Етап розробки 
інноваційного проекту

ІІ. Етап реалізації 
інноваційного проекту

ІІІ. Етап завершення 
інноваційного проекту

Основна мета 
Обґрунтування реальності 
та доцільності реалізації 
інноваційного проекту

Максимізація прибутку,  
зростання ринкової 
вартості

Мінімізація збитків

Завдання 

Розробка стратегії нового  
продукту;  
формування інноваційної ідеї;  
оцінювання альтернатив;  
розробка проекту;  
бізнес-аналіз

Формування бренда;  
комерціалізація

Завершення виробництва  
продукту;  
закриття договорів

Управлінські рішення 

Вибір галузі економіки;  
вибір об’єкта інновації;  
визначення джерел 
фінансування;  
визначення витрат;  
обґрунтування доцільності 
реалізації проекту

Вибір контрагентів;  
визначення ціни продукту;  
вибір ринків збуту

Подальше використання об’єктів 
власності

Інформаційні масиви 

Маркетингова інформація;  
інформація про конкурентів  
та їх продукцію;  
інформація про джерела 
фінансування

Інформація  
про контрагентів;  
маркетингова інформація

Інформація про фінансові 
можливості реалізатора;  
інформація про конкурентів;  
інформація про ситуацію на ринку;  
інформація про покупців 
матеріалів, сировини, готової 
продукції;  
інформація про покупців  
обладнання;  
інформація про покупців будівель, 
споруд тощо

Джерело: авторська розробка.
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проекту, розробку плану реалізації інновацій-
ного проекту, визначення виконавців, бюджету 
проекту;

 бізнес-аналіз передбачає здійснення аналізу 
кількісних параметрів проекту, таких як: витра-
ти на виробництво і виведення на ринок ново-
го товару, розрахунок точки беззбитковості та 
терміну окупності проекту, можливі фінансові 
ризики, методи фінансування, наявність ринку 
збуту тощо.

На етапі розробки інноваційного проекту, перш 
за все, необхідно прийняти рішення щодо вибору галу-
зі економіки, у якій буде реалізовуватися інноваційний 
проект, оскільки є галузі з більшою рентабельністю, які 
мають високий потенціал для розвитку, є інвестиційно 
привабливими, і навпаки. Не менш важливим також є 
вибір об’єкта інновації, тобто чи це буде новий вид про-
дукції, чи впровадження новітніх технологій, які сприя-
тимуть зміцненню конкурентних позицій підприємства 
на ринку, науково-технічному прогресу та підвищенню 
темпів економічного розвитку тощо. Після вибору галу-
зі реалізації інноваційного проекту та об’єкта інновацій 
необхідно визначити джерела його фінансування. Дже-
релами фінансування інноваційного проекту можуть 
бути: власні ресурси суб’єкта господарювання, залуче-
ні кошти (венчурні чи інвестиційні фонди), позичені чи 
державні кошти тощо. 

Що стосується витрат у процесі розробки та 
реалізації інноваційного проекту, то їх поді-
ляють на капітальні та поточні. Капітальні 

витрати – це витрати, які виникають при придбанні, 
створенні, удосконаленні чи розширенні активів під-
приємства. Поточні витрати – це витрати, які виника-
ють безпосередньо у процесі діяльності підприємства. 
Так, наприклад, для реалізації проекту необхідні при-
міщення, які можна збудувати спеціально для реалізації 
інноваційного проекту, або ж брати в оренду, сплачуючи 
при цьому орендну плату. Як при будівництві, так і при 
оренді, реалізатор буде нести витрати, проте у першому 
випадку – це будуть капітальні витрати, у другому – по-
точні. Для того, щоб визначити, який із варіантів буде 
економічно доцільним, необхідно зіставити капітальні 
та поточні витрати. З урахуванням усіх раніше прийня-
тих управлінських рішень на етапі розробки необхідно 
обґрунтувати доцільність реалізації інноваційного про-
екту, після чого цей етап можна вважати завершеним. 

Основною інформацією на цьому етапі є марке-
тингова, за допомогою якої можна визначити ставлення 
споживачів до продукту, відстежити зміни в зовнішньо-
му середовищі, отримати конкурентні переваги тощо. 
Невід’ємним елементом маркетингової інформації є ін-
формація про конкурентів, яка відіграє важливу роль у 
процесі розробки інноваційного проекту. Для отриман-
ня необхідної інформації слід ретельно дослідити кон-
курентне середовище, виявити існуючих конкурентів 
та оцінити їх діяльність, а також виявити потенційних 
конкурентів. Так, М. Портер виділяє чотири основні пи-
тання, на яких необхідно зосередитися при аналізі кон-

курентів і які, на його думку, дадуть повне уявлення про 
їх дії [5, с. 387]:
 які цілі стоять перед конкурентами? 
 яка стратегія для досягнення цих цілей існує за-

раз? 
 які можливості мають конкуренти для реаліза-

ції своєї стратегії? 
 які стратегії вони можуть застосовувати в по-

дальшому?
Також на цьому етапі необхідно володіти інформа-

цією, яка стосується фінансового забезпечення процесу 
розробки інноваційних проектів. Реалізатор повинен 
чітко розуміти, за рахунок яких коштів відбуватиметься 
реалізація проекту, для чого йому необхідно володіти 
достатньою та повною інформацією про можливі дже-
рела фінансування проекту.

Основними джерелами інформації, необхідної на 
етапі розробки інноваційних проектів, є: спо-
стереження, опитування, дослідження; спеці-

альні публікації; бесіди з покупцями, постачальниками, 
посередниками, співробітниками підприємства, спожи-
вачами продукції, торговельними агентами, дилерами 
чи конкурентами; відвідування «днів відчинених две-
рей» фірм-конкурентів, виставок; ознайомлення зі зві-
тами про роботу конкурентів; річні звіти; спеціалізовані 
періодичні видання; ділова періодика; звіти фінансових 
аналітичних служб; дослідження соціологічних служб; 
матеріали конференцій; електронні бази даних; реклам-
ні агентства; засоби масової інформації та ін. Варто 
зазначити, що найважчим завданням на цьому етапі є 
отримання точної інформації про конкурентів. 

етап реалізації. Його основною метою є забез-
печення максимізації прибутку та зростання ринкової 
вартості підприємства, оскільки саме показник ринко-
вої вартості є комплексною характеристикою, яка відо-
бражає ефективність функціонування підприємства. 

Завданнями цього етапу є:
 формування бренда – для чіткішого уявлення 

споживачів про продукт, який є результатом 
інноваційного проекту, слід сформувати бренд 
продукту, щоб споживач одразу мав змогу ви-
значити його виробника; 

 комерціалізація – серійне виробництво продук-
ту і початок його життєвого циклу на ринку.

Після того, як обґрунтовано та прийнято рішення 
про реалізацію інноваційного проекту, необхідно визна-
чити контрагентів, які забезпечать цей процес необхід-
ними ресурсами, продукцією, послугами тощо. Оскіль-
ки на ринку існує безліч постачальників, які могли б за-
безпечити реалізацію проекту усім необхідним, то для 
вибору кращого варіанта з існуючих слід взяти до уваги 
їх репутацію, досвід минулих угод, якість продукції та 
послуг, надійність поставок, їх позицію на ринку тощо. 
Тих постачальників, які найбільше відповідають вимо-
гам проекту, слід залучати у процес реалізації. 

Визначення ціни продукту, який є результатом 
інноваційного проекту, здійснюють з урахуванням усіх 
витрат у процесі розробки та реалізації інноваційного 
проекту, характеристик та якості продукту, цінової по-
літики конкурентів.
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Не менш важливим рішенням на цьому етапі є ви-
бір ринків збуту продукту, який є результатом 
реалізації інноваційного проекту. Для цього не-

обхідно дослідити: на якому сегменті ринку є попит на 
таку продукцію; місткість ринку, тобто вартість продук-
ції, яку споживачі визначеного регіону зможуть купити 
за певний період часу; на яку максимальну суму реалі-
зації можна розраховувати; механізм збуту; методи сти-
мулювання збуту (такими методами може бути реклама, 
використання торгового знаку тощо) тощо. Набір чин-
ників, які необхідно врахувати при оцінці ринку, буде за-
лежати від характеру інноваційного проекту. Адже реа-
лізація проекту буде неефективною, якщо недостатньо 
вивчити ринок чи переоцінити його ємність.

На етапі реалізації інноваційного проекту необ-
хідна інформація про контрагентів та маркетингова 
інформація. Втім, тут основним масивом буде інформа-
ція про контрагентів (про конкретні підприємства), які 
надаватимуть реалізатору впевненість в тому, що необ-
хідні йому матеріали чи послуги будуть отримані ним 
вчасно, належної якості та за помірними цінами. Для 
визначення ціни продукту та вибору ринків збуту слід 
використовувати маркетингову інформацію. 

Для отримання інформації про контрагентів мож-
на використовувати спеціальні бази даних, у яких міс-
титься вся інформація про конкретні підприємства (ін-
формація про засновників, зобов’язання та ін.). Доступ 
до таких баз може бути як на безкоштовній основі, так і 
на платній. Зокрема, ними є:
 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, де, здійснивши запит, можна отри-
мати бажану інформацію, а саме: чи дійсно за-
реєстрована така юридична чи фізична особа, її 
місцезнаходження, хто є засновниками, розмір 
статутного капіталу, коли здійснено реєстрацію 
суб’єкта господарювання, термін здійснення 
його діяльності, які види економічної діяльнос-
ті здійснює, чи не перебуває підприємство на 
стадії банкрутства тощо;

 Єдиний державний реєстр судових рішень. Така 
база даних надає можливість пошуку, перегля-
ду, роздрукування електронних копій судових 
рішень, які внесені до цього Реєстру протягом 
п’яти останніх років. Тобто, за назвою юридич-
ної особи чи ім’ям фізичної особи можна пере-
вірити, чи були судові справи у потенційного 
партнера; 

 інформація Державної фіскальної служби Украї-
ни. На офіційному сайті Державної фіскальної 
служби України є розділ «Дізнайся більше про 
свого бізнес-партнера», де можна перевірити 
надійність партнера, для чого достатньо ввести 
його код ЄДРПОУ або ж точну назву, після чого 
система здійснить пошук у базі даних і повідо-
мить про результати пошуку. Така інформація 
дасть змогу перевірити, чи не має у контрагента 
податкового боргу тощо.

Інформацію щодо платоспроможності контраген-
тів можна отримати за допомогою: послуг інформацій-

них агентств (такий спосіб потребує фінансових затрат, 
але пришвидшує час для отримання необхідної інфор-
мації); здійснення запиту потенційному контрагенту з 
метою отримання документів, які є відкритими, тобто 
не становлять комерційної таємниці (статут, заснов-
ницький договір, бухгалтерська звітність). Необхідну 
інформацію можна отримати і з неофіційних джерел: 
клієнти фірми, партнери, засоби масової інформації, 
інтернет-ресурси тощо. 

етап завершення. На цьому етапі життєвого ци-
клу інноваційного проекту, коли попит на вироблену 
продукцію зменшується, основною метою є мінімізація 
збитків для реалізатора чи підприємства.

Основними завданнями цього етапу є завершення 
виробництва продукту, передача результату його реалі-
зації замовнику (у випадку, якщо реалізатор і замовник 
це різні особи) та закриття договорів.

По завершенні реалізації проекту попит на виго-
товлений продукт зменшується, тому реалізатору необ-
хідно прийняти рішення щодо подальшого використан-
ня матеріалів, сировини, готової продукції, обладнання, 
будівель, споруд, інформації. На цьому етапі необхідно 
прийняти рішення щодо своєї майбутньої діяльності. 
Після того, як реалізатор визначить подальшу діяль-
ність, він може: 
 зберегти необхідні об’єкти для подальшого ви-

користання у процесі діяльності; 
 надати в тимчасове використання;
 продати. 

Для того, щоб прийняти рішення про збереження, 
надання в тимчасове використання чи продаж об’єктів, 
реалізатор на підставі інформації про свої фінансо-
ві можливості, конкурентів, ситуацію, яка склалася на 
ринку, може визначити свою майбутню діяльність і об-
рати один з варіантів щодо наявних об’єктів. У випад-
ку їхнього продажу необхідно володіти достатньою та 
повною інформацією про потенційних покупців. Інфор-
мація про потенційних покупців матеріалів, сировини, 
готової продукції, обладнання, будівель, споруд є част-
ково маркетинговою інформацією, тому джерелами для 
отримання такої інформації можуть бути ті ж самі, що 
на етапі розробки інноваційного проекту.

ВИСНОВКИ
Отже, для підвищення темпів економічного зрос-

тання та зміцнення конкурентних позицій підприєм-
ства важливу роль відіграє інформаційне забезпечення 
інноваційних проектів, основним завданням якого є за-
безпечення користувачів необхідною інформацією для 
ефективної реалізації проекту. Процес розробки та ре-
алізації інноваційних проектів неможливий без відпо-
відної інформаційної підтримки, яка забезпечить його 
актуальною, достовірною і повною інформацією. Тому 
в статті розроблено концепцію інформаційного забез-
печення інноваційного проекту та реалізацію її по ета-
пах. Очевидним є те, що на кожному етапі життєвого 
циклу інноваційного проекту мета та управлінські рі-
шення різні, відповідно, необхідна інформація теж буде 
різною. Для досягнення мети кожного етапу необхідних 
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управлінських рішень може бути чимало, проте у статті 
виділено основні з них, визначено завдання, необхідні 
для цього інформаційні масиви та джерела отримання 
інформації.                     
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Комірна О. В., Катрич О. В. Контрольно-аналітичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємств
У статті розкрито суть інвестиційної привабливості підприємств, висвітлено теоретичні та практичні засади контрольноаналітичного за-
безпечення оцінки інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів. Установлено, що інвестиційна привабливість представляє собою певну 
сукупність факторів і характеристик підприємства, які дозволяють інвестору вибрати його як об’єкт інвестування. За результатами аналізу 
встановлено, що інвестиційна активність господарюючих суб’єктів у 2015 р. набула позитивної динаміки, здебільшого за рахунок як приватних 
інвестицій, так і зростання державного фінансування. Надано характеристику показникам, які дозволять потенційному інвестору визначитися 
з об’єктом інвестування та оцінити ризики інвестиційних вкладень. 
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, розподіл інвестицій, контрольноаналітичне забезпечення.
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Комирная О. В., Катрич О. В. Контрольно-аналитическое  

обеспечение оценки инвестиционной  
привлекательности предприятий

В статье раскрыта суть инвестиционной привлекательности пред-
приятий, освещены теоретические и практические основы конт
рольноаналитического обеспечения оценки инвестиционной при-
влекательности хозяйствующих субъектов. Установлено, что инве-
стиционная привлекательность представляет собой определенную 
совокупность факторов и характеристик предприятия, которые 
позволяют инвестору выбрать его в качестве объекта инвестирова-
ния. По результатам анализа выявлено, что инвестиционная актив-
ность хозяйствующих субъектов в 2015 г. была позитивной, в основ-
ном за счет как частных инвестиций, так и роста государственного 
финансирования. Охарактеризованы показатели, которые позволят 
потенциальному инвестору определиться с объектом инвестирова-
ния и оценить риски инвестиционных вложений.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестици-
онная активность, распределение инвестиций, контрольноанали
тическое обеспечение.
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Komirna O. V., Katrych O. V. The Control-Analytical Support  

for Estimating the Investment Attractiveness  
of Enterprises

The article discloses essence of investment attractiveness of enterprises, the 
theoretical and practical foundations of the controlanalytical support for es-
timating the investment attractiveness of economic entities are elucidated. 
It has been determined that investment attractiveness is a certain totality of 
factors and characteristics of enterprises which allow investor to choose it as 
an object of investment. The results of analysis show that investment activity 
of economic entities in 2015 was positive, mainly due to both private invest-
ment and the growth in the State financing. The indicators which will enable 
potential investors to decide as to an investment object and to estimate risks 
of investment have been characterized.
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Одним з факторів економічного та інноваційного 
розвитку держави є висока інвестиційна актив-
ність господарюючих суб’єктів, вироблення чіт-

кої стратегії інвестування, визначення пріоритетних на-
прямів. В умовах постійного дисбалансу інвестиційних 
процесів в економіці України потенційні інвестори по-
требують достатньої, достовірної та об’єктивної інфор-
мації про стан інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств. 

Водночас, практика роботи господарюючих суб’єк-
тів свідчить про те, що параметри контрольно-ана лі-

тичного забезпечення оцінки інвестиційної привабли-
вості підприємства на сьогоднішній день є не достатньо 
розробленими та потребують урахування економіко-
політичних змін, що відбуваються в країні. 

Невирішеність в практичному плані проблеми 
вдосконалення контрольно-аналітичного забезпечення 
оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних під-
приємств, а також недостатнє висвітлення даних питань 
у вітчизняній і зарубіжній літературі й визначили вибір 
теми дослідження.
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Фундаментальні питання контрольно-аналітич-
ного забезпечення загалом та управління інвестиційною 
привабливістю вітчизняних підприємств зокрема дослі-
джували: В. Ю. Гордополов [3], В. В. Ковальов [4], В. П. Мі- 
няйло [5], Є. В. Мних [6], К. О. Назарова [7], І. С. Не - 
сходовський [8], Г. В. Савицька [9] та ін.

Проте, зважаючи на практичну значимість інве-
стиційної активності вітчизняних підприємств, важ-
ливість удосконалення теорії та практики контрольно-
аналітичного забезпечення інвестиційної привабливості 
господарюючих суб’єктів, вкрай актуальними є подаль-
ші дослідження в даній сфері, що потребує розробки но-
вих підходів, адже значна частина проблем як методо-
логічного, так і організаційного характеру є предметом 
наукових дискусій і залишаються й досі невирішеними. 

Метою статті є висвітлення теоретичних і практич-
них засад контрольно-аналітичного забезпечення оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства на основі ін-
формації, відображеній у його фінансовій звітності.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання:
 розкрити сутність контрольно-аналітичного 

забезпечення оцінки інвестиційної привабли-
вості підприємства;

 обґрунтувати важливість та особливість прове-
дення оцінки інвестиційної привабливості під-
приємства;

 запропонувати показники, які дозволять оці-
нити інвестиційну привабливість вітчизняних 
підприємств.

Інвестиційна активність у 2015 р. (табл. 1) набу-
ла позитивної динаміки здебільшого за рахунок як 
приватних інвестицій, так і зростання державного 

фінансування – капітальні видатки було збільшено (на 
144,7% у річному вимірі) [1]. 

Загалом, у структурі джерел інвестування еко-
номіки України визначальну роль відіграють власні 
кошти підприємств та організацій (питома вага яких 
коливається в межах 61–71%), кошти населення на ін-

дивідуальне житлове будівництво (питома вага складає 
7,2–11,7%), кредити банків та інших фінансових установ 
(з питомою вагою 7,6–15,1%). Необхідно відзначити, що 
за останні п’ять років обсяг залучених іноземних інвес-
тицій збільшився на 62,4%, що свідчить про суттєве під-
вищення інвестиційної активності іноземних інвесторів 
та довіру до економіки держави.

Визначальним завданням державної політикиу сфе-
рі інвестиційної діяльності є формування сприят-
ливого інвестиційного клімату, який представляє 

собою сукупність економічних, правових, регуляторних, 
політичних та інших факторів, які врешті-решт визнача-
ють ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх 
ефективного використання [1].

Так, на сьогоднішній день одним із заходів по-
ліпшення інвестиційного клімату є розроблений про-
ект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні» [2], за яким передбачаються зміни в частині 
адміністрування податків. За даним законопроектом, 
адміністрування всіх баз даних передається від Дер-
жавної фіскальної служби до Міністерства фінансів, 
запроваджується повноцінний електронний кабінет 
платника податків, а також установлюється поняття 
«уповноважена особа контролюючого органу». Крім 
цього, Проектом передбачаються зміни щодо транс-
ферного ціноутворення, податку на прибуток, податку 
на доходи фізичних осіб та інше.

Для того, щоб оцінити максимальну ефективність 
інвестиційного рішення, введено поняття інвестиційної 
привабливості підприємства. Дослідження різних то-
чок зору щодо трактування даного поняття дозволило 
встановити, що в сучасній науковій літературі відсутній 
єдиний підхід до визначення сутності цієї економічної 
категорії.

Загалом, інвестиційна привабливість представляє 
собою певну сукупність факторів і характеристик під-
приємства, що дозволяють інвестору вибрати його як 
об’єкт інвестування.

таблиця 1

Динаміка структури капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування

Вид фінансування
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

Кошти державного бюджету 17376,7 7,2 16288,3 5,9 6174,9 2,47 2738,7 1,2 6919,5 2,5

Кошти місцевих бюджетів 7746,9 3,2 8555,7 3,1 6796,8 2,72 5918,2 2,7 14260,0 5,22

Власні кошти підприємств 
та організацій 147569,6 61,1 171176,6 62,6 165786,7 66,3 154629,5 70,5 184351,3 67,5

Кредити банків та інші  
позики 36651,9 15,1 39724,7 14,5 34734,7 13,9 21739,3 9,9 20740,1 7,59

Кошти іноземних інвесторів 5038,9 2,0 4904,3 1,7 4271,3 1,71 5639,8 2,5 8185,4 2,99

Кошти населення  
на індивідуальне житлове 
будівництво

17589,2 7,2 22575,5 8,2 24072,3 9,63 22064,2 10,1 31985,4 11,7

Інші джерела фінансування 9312,8 3,8 10030,9 3,6 8036,7 3,22 6690,2 3,0 6674,7 2,4

Усього 241268,0 100 273256,0 100 249873,4 100 219419,9 100 273116,4 100
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Також під інвестиційною привабливістю підпри-
ємства можна розуміти інтегральну оцінку окремих під-
приємств – об’єктів майбутнього інвестування з позиції 
перспективного розвитку, ефективності та прибутко-
вості його діяльності.

Необхідно відзначити, що визначення інвестицій-
ної привабливості направлено на формування 
об’єктивної контрольно-аналітичної інформації 

для прийняття інвестиційного рішення. Тому при підході 
до її оцінки слід розрізняти терміни «рівень економічно-
го розвитку» та «інвестиційна привабливість» підприєм-
ства. Якщо перший визначає рівень розвитку об’єкта, на-
бір економічних показників, то інвестиційна привабли-
вість характеризується станом об’єкта, його подальшого 
розвитку, перспектив прибутковості та зростання. 

З плином часу фактори, що визначають рівень 
інвестиційної привабливості підприємства, постій-
но змінюються. Це відбувається через те, що, з одного 
боку, зміни, що вносяться в чинне законодавство (за-
провадження НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності») приводять до змін в обсязі та структурі 
активів, капіталу та зобов’язань підприємства, а з іншо-
го – змінюються вимоги самих інвесторів до критеріїв 
оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних під-
приємств. Зважаючи на це, потенційні інвестори потре-
бують об’єктивної та достовірної інформації щодо стану 
об’єкта інвестування як на передінвестиційному етапі, 
так і на етапі реалізації проекту.

 Загалом контрольно-аналітичне забезпечення 
оцінки інвестиційної привабливості підприємства пе-
редбачає надання суб’єкту інвестування економічної ін-
формації щодо діяльності об’єкта інвестування в таких 
аспектах (рис. 1).

Ураховуючи наведену на рис. 1 інформаційну базу 
контрольно-аналітичного забезпечення оцінки інвести-
ційної привабливості підприємства, необхідно відзна-
чити, що при виборі об’єкта інвестування інвестор най-
більше звертає увагу на стан майна та фінансових ресур-

сів підприємства, забезпеченість та ступінь зношеності 
основних фондів, рівень ліквідності, платоспроможно-
сті, ділової активності та фінансової стійкості підпри-
ємства, а також на спроможність виготовляти високо-
якісну та конкурентоспроможну продукцію. 

Одразу слід відзначити, що оцінка стану інвести-
ційної привабливості підприємства не передбачає роз-
рахунок всіх можливих показників, які дозволять оціни-
ти різні сторони діяльності господарюючого суб’єкта. 

Методика комплексного аналізу інвестиційної 
привабливості підприємства має містити незначну кіль-
кість відповідних показників, тому що тільки в даному 
випадку можна, з одного боку, створити передумови для 
оперативності й комплексності аналізу, а з іншого боку –  
уникнути надмірної трудомісткості й виключити супер-
ечливість висновків. Крім того, має бути дана чітка й 
недвозначна інтерпретація показникам та їхнім значен-
ням, а також сукупності значень показників.

Слід зазначити, що методика оцінки інвестицій-
ної привабливості підприємства може відрізнятися для 
підприємств різних галузей національної економіки в 
частині переліку основних показників оцінки та їх нор-
мативних значень. У табл. 2 згруповані основні показ-
ники, які, на нашу думку, можуть використовуватися під 
час формування контрольно-аналітичного забезпечен-
ня оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

 

Розглянемо кожен із показників детальніше. Кое-
фіцієнт фінансової незалежності характеризує 
частку власного капіталу (ВК) у загальній вартості 

авансованого капіталу підприємства. Прийнято вважа-
ти, що мінімальне критичне значення даного коефіцієн-
та має становити 0,5, що свідчить про те, що за таких 
обставин будь-який суб’єкт може всі свої зобов’язання 
покрити за рахунок власних джерел. Чим вище значен-
ня даного коефіцієнта, тим більш фінансово стійким, 
стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів є 
підприємство. Вважається, що у підприємства з висо-
кою часткою власного капіталу інвестори вкладатимуть 

1. Загальна контрольно-аналітична інформація щодо діяльності та рівня
економічного розвитку об’єкта інвестування

   

 

1.1. Дані щодо фінансово-майнового
стану підприємства та вартості

активів і капіталу компанії

 

1.2. Дані щодо виробничого потенціалу
компанії, рівня модернізації та ступеня
зношеності виробничих потужностей

 
1.3. Інформація щодо рівня

кадрового забезпечення
підприємства

2. Інформаційні дані щодо ринкового потенціалу та конкурентоспроможності
продукції підприємства

 

1.4. Інформація щодо рівня
інноваційного потенціалу компанії

 

3. Інформація щодо оцінки фінансового стану та фінансових
результатів підприємства 

Рис. 1. Інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства
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таблиця 2

Основні показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства

№ з/п Назва показника позначення Методика розрахунку

1 К-т фінансової незалежності Кфн Власний капітал / Сукупний капітал

2 К-т фінансової стійкості Кфс
(Довгострокові + поточні зобов’язання) /  
Власний капітал

3 К-т маневрування Км Власний оборотний капітал / Власний капітал

4 К-т інвестування Кі
(Власний капітал + Довгострокові зобов’язання) 
/ Необоротні активи

5 К-т поточної ліквідності Кпл Оборотні активи / Поточні зобов’язання 

6 Фондовіддача Ф Виручка від реалізації / Залишкова вартість 
основних засобів

7 Рентабельність власного капіталу Рвк Чистий прибуток / Власний капітал

8 Співвідношення короткострокової дебіторської  
та кредиторської заборгованості

Сдзкз
Короткострокова дебіторська заборгованість / 
Короткострокова кредиторська заборгованість 

9 Коефіцієнт оновлення основних засобів Кооз
Збільшення первісної вартості основних 
засобів / Первісна вартість основних засобів

10 Рентабельність виробництва Рв
Чистий прибуток від реалізації / Собівартість 
реалізованої продукції

11 Рентабельність обороту Ро
(Операційний прибуток – сплачені відсотки) / 
Оборот з реалізації продукції

12 Рентабельність сукупного капіталу Рск Прибуток до оподаткування / Сукупний капітал

свій капітал охочіше, адже дане підприємство з більшою 
ймовірністю зможе погасити свої зобов’язання за раху-
нок власних коштів.

Крім того, за наявності значної частки кредитних 
ресурсів, підприємству необхідно вилучати значну суму 
коштів на сплату відсотків, що призведе до зменшення 
капіталу, який можна спрямовувати на розвиток підпри-
ємства та сплату дивідендів.

Разом з тим, оцінюючи даний коефіцієнт, необхід-
но враховувати сферу діяльності та тривалість операцій-
ного циклу підприємства. Так, підприємство з коротким 
технологічним циклом загалом потребує менше власно-
го капіталу при рівних обсягах діяльності, ніж підпри-
ємства з тривалим циклом. Тобто, критичне значення 
коефіцієнта автономії буде тим вищим, чим більшою є 
частка необоротних активів у сукупних активах і чим по-
вільніше обертаються оборотні активи підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує 
співвідношення різних джерел фінансування діяльно сті 
підприємства та показує, скільки залученого капіталу 
припадає на 1 гривню власного. У світовій практиці вва-
жається, що якщо значення даного коефіцієнта досягає 
одиниці, то співвідношення між залученим і власним 
капіталом наближається до критичного рівня. Значення 
даного коефіцієнта залежить від галузевих особливо-
стей та рівня інфляції. Для підприємств, яким харак-
терна швидка оборотність оборотних активів (торгівля, 
громадське харчування), критичне значення даного кое-
фіцієнта буде більшим, ніж для підприємств з тривалим 
обігом оборотних активів (підприємства металургії, 
машинобудівні підприємства). Крім того, на підприєм-
ствах сільського господарства, будівництва, у зв’язку із 
сезонним характером та епізодичним, дискретним залу-

ченням позикових коштів, величина коефіцієнта може 
значно змінюватися в межах одного звітного періоду.

Коефіцієнт інвестування характеризує достатність 
власного капіталу для покриття необоротних активів і 
участь довгострокового залученого капіталу у формуван-
ні активів підприємства. Економічно доцільне значення 
має бути більше 1, і чим більше значення даного показни-
ка, тим міцнішим є фінансовий стан підприємства. Збіль-
шення даного коефіцієнта свідчить про підвищення рівня 
фінансування необоротних активів за рахунок власних і 
довгострокових джерел, а також, відповідно, про зрос-
тання інвестиційної активності підприємства.

Коефіцієнт маневрування характеризує ступінь 
мобільності власного капіталу щодо можливого вільно-
го маневрування ним. Чим більше значення коефіцієнта 
маневрування власного капіталу (нормативне значення 
0,4–0,6), тим ліпший фінансовий стан і більш інвестицій-
но привабливим є підприємство, оскільки створюються 
кращі можливості фінансового забезпечення виробни-
чої та інших видів діяльності, проведення розрахунків 
з кредиторами. Інвестор, оцінюючи структуру капіталу, 
враховуватиме спроможність підприємства до вільного 
маневрування власними обіговими коштами та ефек-
тивності використання власного оборотного капіталу. 

При аналізі структури капіталу інвестору особли-
ву увагу необхідно звернути на розмір резерв-
ного капіталу, за допомогою якого можна роз-

рахувати коефіцієнт страхової стабільності підприєм-
ства. Даний коефіцієнт характеризує суму капіталу, за-
резервовану підприємством на кожну гривню вартості 
майна (коефіцієнт страхування бізнесу), вартості влас-
ного капіталу (коефіцієнт страхування власного капіта-
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лу), вартості внесків засновників до статутного капіталу 
(коефіцієнт страхування статутного капіталу).

Наступним коефіцієнтом, що дозволяє оцінити 
інвестиційну привабливість підприємства, є коефіцієнт 
поточної ліквідності, який характеризує спроможність 
підприємства виконувати свої зобов’язання за рахунок 
власних оборотних активів. Підприємства погашають 
свої поточні зобов’язання в основному за рахунок обо-
ротних активів, тому якщо величина оборотних активів 
значно більша за поточні зобов’язання, діяльність під-
приємства вважається достатньо успішною. Надмір-
но низьке значення коефіцієнта свідчить про можливу 
втрату платоспроможності, а надмірно високе – про не-
ефективність використання позикового капіталу і, як на-
слідок, – про низьку рентабельність власного капіталу.

Необхідно розуміти, що кожне підприємство має 
вчасно погашати свої зобов’язання за рахунок 
власних коштів. Разом з тим, якщо власних 

ресурсів недостатньо, здійснюється пошук додаткових 
ресурсів (наприклад, банківські позики), відкладаються 
інші важливі платежі (без яких навіть неможливе ви-
робництво), а це призводить до виникнення додаткових 
витрат у майбутньому, у результаті чого зобов’язання 
зростатимуть швидше за активи. Оцінюючи зміну да-
ного показника в динаміці, інвестор має оцінити, які 
зміни відбулися в структурі активів та капіталу підпри-
ємства. Якщо оборотні активи збільшилися за рахунок 
дебіторської заборгованості, інвестору необхідно оціни-
ти якісний стан заборгованості (наявність простроченої 
дебіторської заборгованості, правильність формування 
резерву сумнівних боргів). Величина даного коефіцієнта 
тісно пов’язана з організацією та ефективністю управлін-
ня запасів та швидкістю оборотності обігових коштів. 

Фондовіддача показує загальну віддачу від вико-
ристання кожної гривні, витраченої на основні засоби, 
тобто ефективність вкладення цих коштів. Оцінюючи 
даний показник, інвестор має враховувати технічний 
рівень основних виробничих засобів та віковий склад 
машин та устаткування. Підвищити фондовіддачу мож-
на не лише за допомогою придбання нового обладнання 
та впровадження найновішої технології, а й за рахунок 
зростання коефіцієнта змінності устаткування, усунен-
ням позапланових простоїв машин та устаткування, 
зниженням трудомісткості продукції тощо.

Для інвестора показник фондовіддачі цікавий 
насамперед тим, що завдяки йому можна розрахува-
ти обсяг капітальних вкладень на майбутнє. Не секрет, 
що майже на всіх підприємствах України оновлення 
матеріально-технічної бази відбувається повільними 
темпами. Тому проблема підвищення ефективності ви-
користання основних засобів набуває дедалі більшого 
значення. Слід зауважити, що рівень фондовіддачі не 
завжди достатньо та об’єктивно свідчить про ефектив-
ність використання підприємством основних вироб-
ничих засобів. Зростання цін на засоби виробництва, 
особливо імпортні, може випереджати приріст валової 
продукції, який розраховується по внутрішніх стабіль-
них порівняльних цінах. Це, своєю чергою, призведе до 
зменшення фондовіддачі підприємства. Поряд із фон-

довіддачею інвестор має оцінити ступінь оновлення (як 
фізичного, так і морального) основних засобів, урахову-
ючи індекс інфляції.

Наступним показник, який дозволяє оцінити ін-
вестиційну привабливість підприємства, є рентабель-
ність власного капіталу, який ще називають економіч-
ною рентабельністю підприємства. Даний показник 
(Return on Equity – ROE) можна використовувати для зі-
ставлення підприємств і вибору найбільш інвестиційно-
привабливих об’єктів інвестування. Стратегічні інвес-
тори здійснюють вкладення безпосередньо в статутний 
капітал підприємства в обмін на частку прибутку ор-
ганізації, тому рентабельність власного капіталу є най-
важливішим показником інвестиційної привабливості 
та ефективності роботи менеджменту підприємства.

Одним із найголовніших показників інвестиційної 
привабливості підприємства є рентабельність 
сукупного капіталу, який ще називають внутріш-

ньою процентною ставкою. Даний показник важливий як 
на етапі визначення об’єкта інвестування (характеризує 
прибутковість капіталу), так і після інвестиційних вкла-
день (служить для цілей контролю за рухом капіталу, 
формування показників обороту, витрат і прибутку).

Співвідношення короткострокової дебіторської 
та кредиторської заборгованості характеризує якість 
політики комерційного кредитування підприємства. 
Потенційного інвестора зацікавить наявність збалан-
сованості грошових потоків у процесі розрахунків з по-
стачальниками і покупцями, що позитивно впливає на 
фінансовий стан підприємства.

Рентабельність виробництва характеризує еко-
номічну ефективність поточних витрат, ступінь їх окуп-
ності. Даний показник є найбільш якісним виміром еко-
номічної ефективності виробництва, оскільки він най-
точніше співвідносить величину прибутку з розмірами 
тих витрат, за рахунок яких він отриманий. 

ВИСНОВКИ
Загалом, комплексний аналіз інвестиційної приваб-

ливості підприємства вимагає розрахунку й інших до-
даткових показників, які дозволять оцінити інвестицій-
ну привабливість підприємства та ризики інвестиційних 
вкладень. Своєю чергою, галузева специфіка суб’єктів 
господарювання обумовлює індивідуальний підхід до 
аналізу інвестиційної привабливості кожного підприєм-
ства. Тому під час оцінки та розрахунку відповідних по-
казників необхідно враховувати ризики, що характерні 
для підприємств відповідних галузей національної еко-
номіки, порядок формування доходів та витрат, а також 
структуру та порядок отримання прибутку.                      
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Патряк О. Т. Операції з корпоративними правами в інвестора: 

контрольний аспект
У статті обґрунтовано доцільність застосування контролю опе-
рацій з корпоративними правами в інвестора, окреслено програму 
контролю корпоративних прав у інвестора, яка дозволить системно 
підійти до вирішення завдань контролю, скоординувати контрольні 
процедури та врегулювати їх інформаційне забезпечення. Установле-
но доцільні операції на етапах попереднього, поточного та кінцевого 
контролю.  Узагальнюючи результати дослідження системи конт
ролю корпоративних прав з боку інвестора, слід наголосити, що роз-
роблена програма контролю кожного з етапів допоможе комплексно 
оцінити доцільність, законність, правильність здійснюваних опера-
цій, виявити допущені помилки та розробити рекомендації стосовно 
уникнення їх у майбутньому.
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В статье обоснована целесообразность применения контроля опера-
ций с корпоративными правами у инвестора, очерчена программа кон-
троля корпоративных прав у инвестора, которая позволит системно 
подойти к решению задач контроля, скоординировать контрольные 
процедуры и урегулировать их информационное обеспечение. Уста-
новлены целесообразные операции на этапах предварительного, те-
кущего и конечного контроля.  Обобщая результаты исследования си-
стемы контроля корпоративных прав со стороны инвестора, нужно 
подчеркнуть, что разработанная программа контроля каждого из 
этапов поможет комплексно оценить целесообразность, законность, 
правильность осуществляемых операций, выявить допущенные ошиб-
ки и разработать рекомендации по избежанию их в будущем.
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Due to the uncertain situation in the East of Ukraine 
the investment attractiveness of our country is quite 
low. However, the decline in investment attractive-

ness is partly compensated by Ukrainian business aspira-
tions for European integration. In this regard, there is a need 
to ensure a reliable mechanism to control the investments 
made, especially financial investments in corporate rights, 
as they are subject to business risks. Thus, in the absence of 
effective control and under the current geo-political situa-
tion in the country, the investor bears a significant risk of 
losing his investments. Making a decision on investing into 
the enterprise, the investor wants to be maximally sure of 
the investee, because its reliability, sustainability, business 
policies determine the fate of the deposit. Investments by 
their nature are characterized by significant risks that an in-
vestor seeks to minimize. In addition, investing requires not 
only the current and the following control that helps quickly 
adjust the actions of an investor, but preliminary control 
that helps avoid unfavorable investments beforehand.

The following scholars dedicated their researches to 
the problematic issue of control of corporate rights, namely: 

N. I. Hordienko, M. Yu. Karpenko, N. I. Kostova, A. P. Kole-
sov, O. M. Kupriushyna, M. R. Luchko, M. Yu. Miliavskyi, 
V. Yu. Pashutina, I. V. Spasybo-Fatieieva, O. V. Harlamova 
and others. Note that the problem on the rights and inter-
ests of investors in corporate law is raised by lawyers and 
considered from a legal point of view. Therefore, we believe 
that control in terms of economy is an essential and primary 
element for effective and safe investment.

The aim of the research is to outline the program for 
monitoring operations with corporate rights of the investor, 
which will allow fulfilling systematically approach to solving 
the problems of control, coordinating control procedures 
and regulating their information support.

Consideration of the issue regarding protection of 
shareholder rights is quite common in scientific literature. 
In particular, I. V. Spasybo-Fatieieva paid a lot of attention 
to this issue from a legal point of view. We agree with the 
opinion that the Ukrainian legislation is extremely imper-
fect with regard to this issue, but believe that the main and 
most effective instrument for protection of investors is its 
system of control over the implementation of investments. 
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This approach is partially described by N. I. Kostova from 
the legal viewpoint: “Applying means of self-protection 
by the founders of the company would enable faster solv-
ing controversial situations, eliminating negative effects of 
violations of their rights and interests without recourse to 
judicial authorities…” [3].

Kupriushyna O. M. also examines various ways to 
protect shareholder rights offering quite a wide range of 
solutions, including even the sale or gift of shares if the in-
vestor has a problem with them. The scientist says that cor-
porate audit assesses corporate governance in the company 
and provides interested individuals, especially shareholders, 
with reliable information about compliance of corporate 
procedures with regulatory requirements [4, p. 72].

Such scholars as N. I. Hordienko, O. V. Harlamova, 
and M. Yu. Karpenko emphasize the fact that “an appropri-
ate corporate governance system allows investors to be sure 
that the management of the partnership is wisely using their 
investments in financial and economic activity and, thus, 
increases the cost of the investors’ stake for participation in 
the equity of the company” [1, p. 294].

And considering the fact that today we have only few 
achievements of scientists concerning the issues of 
control over the corporate rights of investors, this 

topic requires a comprehensive approach. Thus, the pro-
gram for monitoring corporate rights of the investor is de-
veloped (Tbl. 1).

Table 1

The program of monitoring investor’s operations with corporate rights (issuer)

№ Monitoring procedure Information support The documentation of the 
monitoring procedures

1 2 3 4

1. Preliminary control ( carried out before the economic operation with corporate rights)

1.1

Making economic calculations  
of the feasibility of investing  
in the corporate rights  
of a particular issuer

The balance sheet (statement of financial condition) 
of the issuer, the financial statement (statement of 
comprehensive income) of the issuer, the statement of 
equity capital of the issuer, notes to financial statements 
of the issuer, balance sheet (statement of financial 
position) of the investor, financial statements (the 
statement of comprehensive income) of the investor, 
news reports from the media, data of stock exchange

Form ІКП-1 “The test  
of economic feasibility  
of investments in corporate 
rights”

1.2

Checking the compliance  
of the package of documents 
on economic operation 
with corporate rights with 
requirements of the current 
legislation and statutory 
documents

The package of documents in compliance with 
normative and legal requirements [8]

Form ІКП-2 “The test of 
compliance of the issuer’s 
documents concerning 
corporate rights with the 
requirements of the current 
legislation” 

2. Current control (carried out in the process of business operation with corporate rights)

2.1

Checking the documentary 
reasons (organizational, 
managerial, specialized and 
primary documents) to reflect 
operations in accounting 

The set of organizational, managerial, specialized and primary documents which, 
according to the order of the accounting policy constitute a system of document 
production of investment operations accounting

2.2

Control over the implementation 
of schedule of repayment  
of investments by the actual 
bringing of inventory items  
in the form of contribution  
of founders and shareholders 
to the registered capital of the 
telecommunication enterprise

The set of primary documents that certify the bringing 
of inventory items in repayment of investments in the 
form of contribution of founders and shareholders to 
the registered capital of the enterprise; trial balance 
sheets of financial investment accounts 

The schedule of repayment 
of obligations on financial 
investments

2.3
Checking the accuracy  
of payments of dividends 

1. The copies (extracts) of organizational documents of 
the issuer in part of making decisions on distribution of 
profits to pay dividends. 
2. Reconciliation of settlements for accrued and paid 
dividends

Form ІКП-3 “The statement 
of control over the accuracy 
of payment of dividends”

2.4
Checking the financial condition 
of the issuer and the dynamics of 
the value of his corporate rights

Analysis of the information on the cost of corporate 
rights of the issuer from the data of stock exchange, 
financial reporting of the issuer and media reports 
information 

Form ІКП-4 “The dynamics 
of cost indicators  
of investments” 
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1 2 3 4

3. The following control (carried out by the results of the reporting period or economic operation with corporate rights)

3.1

Checking the income  
and expenses formation  
and their disclosing in the 
form of reporting indicators by 
investments in corporate rights

A set of source documents on operations with corporate 
rights; Registers of investment accounting; financial 

statements of the issuer and the investor Working documents 
specifying deviations  
and proposals

3.2

Checking the reflection in  
financial statements of debts on 
contributions to the registered 
capital of the enterprise-issuer

3.3

Checking the reflection  
in financial statements  
of operations regarding accrual 
and payment of dividends,  
current accounts receivable  
of the telecommunication  
enterprise according to them 

3.4
Checking the internal reporting 
on operations of financial  
investments in corporate rights

Forms of internal reporting

3.5

Implementation of economic  
calculations regarding changes 
of the financial condition  
of the enterprise for the period 
in which there was a financial 
investment in equity instruments 
(corporate rights) of the telecom-
munication enterprise using  
elements of factor analysis 

The balance sheet (statement of financial condition), 
the financial statement (statement of comprehensive 
income), the statement on equity capital, notes to the 
financial statements, (for several reporting periods). 

Form ІКП-5 “Calculation  
of changes in the financial 
condition and impact  
of investments in corporate 
rights on it”

End of Tbl. 1

The documents designed to finalize monitoring pro-
cedures allow controlling the entity to record distortions 
and observations concerning the subject issues of control 
over operations involving corporate rights at all stages of 
their life cycle and by stages of control are indicated in the 
Program (see Tbl. 1). They are reasonable to be drawn up 
for organizing, summarizing information and presenting re-
sults of the conducted analysis and control over operations 
with issued corporate rights. 

First of all, the question of expediency of investing in 
corporate rights of a particular issuer should be cov-
ered, because the right management decision on the 

choice of an investment object is the key to the profitability 
of the operation. This decision should be based on reliable, 
accurate, timely and most complete information about the 
issuer and his financial condition and development trends. 
Such information is contained in a large range of sources: 
financial statements of the issuer in terms of information to 
calculate indicators of its financial condition and the need 
to attract additional funding, analytical reviews of financial 
markets about stock quotes, etc.

In addition, in order to assess the feasibility of im-
plementation of specific investments the investor should 
analyze his own financial statements for the possibility of 
withdrawal of funds from circulation to conduct financial 
investment, calculate the profitability indicators of identical 
or similar financial investments in the investor’s portfolio. 

After making an investment decision, a potential par-
ticipant should monitor the compliance of the package of 
documents on economic operations with corporate rights 
with the current legislation and statutory documents. This 
will help check all necessary documents, detect mistakes in 
filling out their requisites and, consequently, prevent illegal-
ity in making transactions since such mistakes can lead to 
loss of property rights according to the corporate rights.

Checking the presence of documentary reasons to re-
flect transactions in accounting is necessary already at the stage 
of current control. A number of organizational, administrative 
and specialized documents should be available in addition to 
primary accounting documents, which, according to the order 
on accounting policies, constitute the system of production of 
accounting documents for investment operations.

The investor should also monitor the implementation 
of the maturities of investments by the actual including of 
inventory items in the form of contribution of founders and 
shareholders to the registered capital of the telecommuni-
cation enterprise. The informational support of this will be 
presented by a set of primary documents that certify the in-
cluding of inventory items in repayment of investments in 
the form of contribution of founders and shareholders to the 
registered capital of the enterprise; trial balance sheets of fi-
nancial investment accounts. To perform this type of control, 
it is necessary to develop a schedule of repayment of obliga-
tions on financial investments, with which the controller will 
compare the actual contributions of the investor.
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In this regard N. I. Kostova also emphasizes the man-
datory monitoring of the procedure of determining the 
value of property contributed by founders as payment for 
shares. According to Articles 8, 11, 23 of the Law of Ukraine 
“On Joint Stock Companies” [2], “the value of property, 
which is contributed by the founders of a joint stock com-
pany as payment for shares of stock of the company, shall 
correspond to the market value of such property established 
pursuant to Article 8 of this Law. <…> The approved value 
of property shall not vary more than 10 percent from the 
value of determined by the appraiser. Should the approved 
market value of property vary from the value determined by 
the appraiser, the decision of the supervisory council must 
mandatorily be substantiated in a corresponding manner”. 
Availability of the expert conclusion, as the author rightly 
notes, will complicate unwarranted overstating the value of 
property, property rights, which are contributed by found-
ers of the company as payment for shares.

The question that is the most important for sharehold-
ers – accrual and payment of dividends – requires 
significant attention of subjects of the investor’s cont-

rol. Thus, a vast majority of investors in making decisions 
about investing are guided not only by ensuring financial 
support and the issuer development but also by their own 
profit, which is promised them in the form of dividends.

Having conducted research in this area, V. Yu. Pashuti-
na also writes about the sufficiency of grounds for ensuring 
an adequate level of control [9, p.150]: “Abuse of corporate 
rights in the area of dividend payments is a common legal 
phenomenon, and the procedure of paying dividends to 
shareholders as the object of abuse is contradictory and in-
sufficiently regulated. Abuse of corporate rights in the area 
of dividend payments may occur in the form of abuse by the 
joint stock company of the right to make decisions on direct-
ing profit to payment of dividends <...> and abuse by a share-
holder of the right to participate in distributing the company 
profit and receiving his share (dividends) <...>” [9, p. 149].

Considering this M. Yu. Miliavskyi singles out two 
indicators that appear to be the objects of corporate con-
trol. Firstly, it is the part of net income, the value of dividend 
fund; secondly, it is the share of the dividend fund in the 
total amount of net income [7, p. 305].

According to the results of this study, we recom-
mend to implement the checking of correctness of paying 
dividends on the basis of copies (extracts) of organizational 
documents of the issuer in terms of making decisions on 
distribution of profits for dividends and also their payment; 
conducting the checking of mutual settlement by accrued 
and paid dividends will be also advisable.

In addition to all the above mentioned, the investors 
should constantly monitor the financial condition of the is-
suer and the dynamics of the value of its corporate rights. 
Since the factors that affect the cost of its shares may vary 
significantly over time, it is the speed of decisions concern-
ing the expediency of saving their money in shares of the 
issuer or, maybe its changes or radical revision of positions 
concerning investment is of importance. Analysis of the in-
formation about the cost of corporate rights of the issuer is 

based on data from stock exchanges, financial reporting of 
the issuer and media reports.

After the end of the accounting year the investor has 
to evaluate the effectiveness of implemented investments. 
For this purpose, first of all, it is necessary to be sure in the 
correctness of the following: 

1) formation of incomes and expenses associated with 
financial investments in corporate rights of the telecommu-
nications enterprise and disclosure of relevant information 
in financial statements; 

2) reflection in financial statements of debts on con-
tributions to the registered capital of the enterprise-issuer; 

3) reflection in financial statements of operations re-
garding accrual and payment of dividends, current accounts 
receivable of the telecommunication enterprise according 
to them;

4) internal reporting on operations of financial invest-
ment in corporate rights. 

The information support in this case is presented by a 
set of primary documents regarding transactions with cor-
porate rights, registers of investment accounting, financial 
statements of the issuer and the investor for several periods, 
since the dynamics of return on financial investments should 
be considered to prevent the decline in the investment per-
formance. Working documents with the indication of devia-
tions and proposals are made in the course of monitoring.

After obtaining confidence in credibility of the report-
ing performance, the investor has to make a number of eco-
nomic calculations to change the financial condition of the 
enterprise for the period when there took place financial in-
vestments in instruments of equity capital (corporate rights) 
using elements of factor analysis. Such calculations are made 
on the basis of the balance sheet (statement of financial posi-
tion), the statement on financial results (statement of com-
prehensive income), the statement on equity capital and 
notes to financial statements for several reporting periods

 The developed program is appropriate and effective 
both at insignificant amounts of investments and if the en-
terprise has a considerable share in the capital in order to 
influence the activity of the issuer. In this case, under the 
proposed program there can be carried out control exer-
cised by a specially created internal control unit. 

It should be noted that a conflict of interests of partici-
pants (shareholders) and managers (management per-
sonnel) is significant and increases in the absence of a 

proper control system. At the same time the institutional 
and organizational status of the subject of control of corpo-
rate rights at the enterprise-investor depends on the pur-
pose and amount of investment and degree of control over 
the enterprise-issuer.

If the acquisition of shares of the company was car-
ried out for the purpose of resale, then the expenditures on 
establishing the security service are justified, but in any case 
the enterprise can not be left uncontrolled at all, since at 
inefficient management the value of its shares will be re-
duced and their acquisition with the purpose of resale will 
be unprofitable. It is another matter when investments were 
carried out in order to receive dividends and implement 
control over the issuer activity. In this case the investor is 
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more interested not in growth of the share cost but in a sta-
ble progressive development of the enterprise, in which the 
funds were invested, because it directly affects the profits, 
and hence its distribution and dividends.

Development of the controlling subject of the inves-
tor in the structure of the investor’s enterprise depending 
on the size of the investor’s share and volume of the issuer 
activity in case of acquisition of corporate rights but not for 
the purpose of resale is described in Fig. 1.

Corporate Rights and Property, central executive bodies and 
authorized persons.

Thus, control measures play an important role at 
each stage of the life cycle of corporate rights. At the stage 
of making a decision on the acquisition of corporate rights, 
control allows to assess the advisability of investing, appro-
priateness of choosing an investment object, correctness 
of the legal registration of the process of implementing the 
contribution, etc.

The direction of growth of invested fund volume   

 

A part-time
controller

 
 

A full-time
equivalent –

controller
 

Investment
control

department

 
Service of

investment
security  

 
Investment

security
system

 

The direction of growth of volume of the issuer’s activity    

Fig. 1. Type of the subject of the investor’s control depending on the level of its contribution and volumes of the issuer’s activity

Thus, the vector of growth of the volume of funds 
invested by the investor simultaneously with the 
direction of growth of the volumes of the issuer’s 

activity are in direct proportion to the level of the magni-
tude required for the investor of the body of control over 
activities of the issuer to provide a sufficient level of con-
fidence in the rational use of invested funds by it, the level 
of profitability of the issuer and detection of abuses, which 
will allow to quickly obtain reliable information for making 
investment decisions.

Depending on the volume of the issuer’s activity, the 
security service may consist both of one employee and of a 
numerous staff. At the same time we believe that a consider-
able staff should perform versatile control functions, includ-
ing those without the consent of the issuer. That is, the secu-
rity service of the investor can penetrate into economic ac-
tivities of the issuer and be part of this system, which means 
to act not only as a single subject of external control but also 
as an integral part of the system under control, so to speak 
– control from inside. Internal auditors should not only rec-
ommend introducing or strengthening the control but offer 
to change its system there where significant risks that inad-
equately managed and controlled are identified [5].

The macro-level covers interests of large shareholders 
and investors – such as the state and institutional investors. 
The state carries out assessment through the monitoring 
system and ensures financial discipline regarding the use 
of public resources. There distinguished external control 
and internal control: previous, current, subsequent, inter-
nal audit, inspection [6, p. 10–11]. The bodies authorized to 
manage the state corporate rights are: the Cabinet of Min-
isters of Ukraine, the State Property Fund of Ukraine and 
the National Agency of Ukraine for Management of State 

At the next stage checking the correctness of form-
ing the base for distribution of dividends and their accrual 
and taxation allows to check observance by the issuer of the 
investor’s rights in terms of completeness and timeliness of 
obtaining income according to the corporate rights. In ad-
dition, the detection of volume of accrued dividends allows 
investors to judge on the conformity of the actual profitabil-
ity of corporate rights of telecommunications enterprises to 
indicators of investment plans of the investor.

Control measures are necessary for checking the cor-
rectness of the calculation of the investor’s share that is re-
turned to him when the investor resigns. Besides, control helps 
investors make decisions in management of the enterprise, if 
corporate rights acquired by him provide such a right. 

CONCLUSIONS
Summarizing the results of the study of the monitor-

ing system of corporate rights of the investor, it should be 
emphasized that the developed program of control covers 
all stages of the life cycle of corporate rights, creates a com-
plex information support of control procedures.

The package of working documents of the subject of 
control at the enterprise-investor is described in the article 
to achieve the objectives envisaged in the program, which 
allows timely identifying and fixing deviations in investor’s 
operations with corporate rights of the telecommunication 
enterprises.

There justified a procedure for implementation of 
such control by the investor strengthened by the system 
of its information and document support ensures effective 
implementation of the control function with the help of the 
system of investment activity of the enterprise-investor.    
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Кладченко І. С. Фазовий портрет динаміки розвитку національної економіки
Метою статті є встановлення значущих закономірностей, яким підпорядкований економічний розвиток України, унаочнення й характеристи-
ка траєкторії руху національного господарства в контексті наближення до реалізації затверджених глобальних цілей сталого розвитку країн 
світу. Використано методичний інструментарій та категоріальний апарат нелінійної динаміки для аналізу поведінки у фазовому просторі на-
ціональної економіки як складної адаптивної динамічної системи. Відібрано ключові маркери сталого економічного розвитку та відповідні їм 
макроекономічні індикатори, за якими оцінено фактичну динаміку національної економіки протягом 1988–2016 рр. Установлено, що її складна та 
полігармонійна форма зумовлена нелінійним характером коливань. Сформований фазовий портрет української економіки дозволив реконстру-
ювати її поведінку у фазовій площині у вигляді фазових траєкторій руху основних макроекономічних показників розвитку. Виявлено специфічні 
для української економічної системи типи рівноважної поведінки: граничний цикл, фіксована точка та біфуркаційні стрибки зі зміною режиму 
функціонування й загального напрямку її руху. Отримані результати дослідження розширюють можливості якісного прогнозування процесів 
розвитку української економіки.
Ключові слова: розвиток, макроекономічна динаміка, динамічна система, фазові траєкторії, атрактор, біфуркаційний стрибок.
Рис.: 9. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 21. 
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УДК 330.34
Кладченко И. С. Фазовый портрет динамики развития  

национальной экономики
Целью статьи является выявление значимых закономерностей, опре-
деляющих экономическое развитие Украины, визуализация и характе-
ристика траектории движения национального хозяйства в контек-
сте приближения к реализации глобальных целей устойчивого разви-
тия. Использован методический инструментарий и категориальный 
аппарат нелинейной динамики для анализа поведения в фазовом 
пространстве национальной экономики как сложной адаптивной ди-
намической системы. Отобраны ключевые маркеры устойчивого эко-
номического развития и соответствующие им макроэкономические 
индикаторы, по которым оценена фактическая динамика националь-
ной экономики в 1988–2016 гг. Выявлено, что ее сложная и полигар-
моническая форма обусловлена нелинейным характером колебаний. 
Сформированный фазовый портрет украинской экономики позволил 
реконструировать её поведение в фазовой плоскости в виде фазовых 
траекторий движения основных макроэкономических показателей 
развития. Выявлены специфические для украинской экономической 
системы типы равновесного поведения: предельный цикл и фиксиро-
ванная точка, а также бифуркационные скачки с изменением режима 
функционирования и общего направления её движения. Полученные 
результаты исследования расширяют возможности качественного 
прогнозирования процессов развития украинской экономики.
Ключевые слова: развитие, макроэкономическая динамика, динами-
ческая система, фазовые траектории, аттрактор, бифуркационный 
скачок.
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Розвиток економіки країни є спрямованим у часі 
поступальним процесом, який супроводжується 
складним рухом істотної множини економічних 

елементів та динамічною зміною їх структурних та кіль-
кісних співвідношень. На фоні еволюторних глобальних 

* Роботу виконано в межах Госпдоговірної теми № 0116U005387 
від 01.11.16 р. «Інформаційно-комунікативне забезпечення 
соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації».

змін проявляються зворотні коливання, зумовлюючи 
нелінійний та циклічний характер процесів розвитку. 

Економічна динаміка, ідентифікуючи реалізацію 
соціально-економічних явищ у часі, фіксує собою пер-
винний макроекономічний сигнал, який посилає еконо-
мічна система спостерігачу. Він виступає аналітичним 
базисом і, за певних умов, унаочнює важливі економічні 
конструкти, значущі закономірності та траєкторії, що ви-
значають напрямок і характер розвитку країни в цілому.
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Тобто аналіз динаміки економічного розвитку 
сприяє вирішенню цілого ряду актуальних проблем, до-
помагаючи зрозуміти причини виникнення та механізми 
розгортання глобальних криз минулого, формалізувати 
стан світової та національних економік адекватними та 
релевантними моделями, прогнозувати стійкі траєкто-
рії розвитку та запобігати соціально-економічним по-
трясінням у майбутньому.

Проблематика досліджень динаміки розвитку на-
ціональних економік охоплює широкий спектр взаємо-
пов’язаних питань та виступає полем наукового пошуку 
економістів різних часів та поколінь. Вагомий науко-
вий пласт сформований роботами зарубіжних вчених  
Дж. Модельські, Р. Нельсона, С. Уінтера, М. Хіроокі,  
Й. Шумпетера [1–4] та ін. Продовжуючи традиції  
М. Кондратьєва, розвивається потужна школа росій-
ського довгохвильового циклізму науковими надбання-
ми А. Акаєва, А. Коротаєва, С. Румянцевої, С. Циреля 
[5; 6] та ін. Актуальні питання моделювання економіч-
ної динаміки за допомогою методів нелінійної теорії 
та фазового аналізу вирішуються в наукових працях  
Ф. Боташової, І. Вінтизенка, Р. Ільясова, Н. Овчаренка,  
В. Яковенка [7–10] та ін. в рамках нового напряму си-
нергетичної економіки – економічної цикломатики.

Проблеми економічного розвитку в ракурсі ана-
лізу динаміки структурних змін, трансформаційних 
аспектів й безпеки розвитку економіки України вирі-
шуються в працях О. Амоші, В. Горбатова, М. Кизима,  
Л. Шинкарук [11–14]. Технологічна багатоукладність, 
інноваційний характер розвитку та його глобальні тен-

денції досліджуються в роботах В. Гейця [13], В. Базиле-
вича [15], Л. Федулової [16].

У розвиток і поглиблення зазначеної проблемати-
ки та спираючись на істотний понятійний й методичний 
апарат, сконцентруємося на наочному представленні 
динаміки економічного розвитку шляхом моделювання 
фазових траєкторій руху національного господарства, 
на визначенні суттєвих закономірностей економічно-
го розвитку України на сучасному етапі, його істотних 
характеристик методами фазового аналізу. Це визначає 
мету і завдання даного наукового дослідження.

При аналізі динаміки розвитку науково виправда-
ним вважається погляд на економіку України як 
на складну відкриту динамічну систему. Він до-

зволяє приділити увагу саме траєкторії руху системи та 
її основним характеристикам: формі, стійкості, напрям-
ку, областям тяжіння, залишаючи поза увагою складні 
внутрішньосистемні зв’язки, які є важливими, але не 
вирішальними для висновків про збалансованість, стій-
кість, безпечність або якість розвитку країни. Тобто в 
динаміці макроекономічних показників міститься реле-
вантна інформація, яка може бути використана для іден-
тифікації поточного стану системи та прогнозування її 
поведінки. У рамках встановлених світовою спільнотою 
сімнадцяти глобальних цілей у сфері сталого розвитку 
[17] систематизовано його імперативи для України та 
обрано макроекономічні індикатори, динаміка яких ві-
дображує рух нашої країни в цьому напрямку (табл. 1).

таблиця 1

Макроекономічні індикатори стійкої траєкторії розвитку національної економіки

Агреговані цілі 
сталого розвитку

Макроекономічні індикатори
Загальноприйняте тлумачення 

Світового Банку та МВФСвітова назва Національний  
переклад АБР

1 2 3 4 5

Добробут 
(здоров’я) нації

Adjusted net savings 
(% GNI)

Скориговані чисті 
заощадження  
(% ВНД)

ANS

Чисті національні заощадження (валові  
заощадження за вирахуванням зносу 
основного капіталу) плюс державні витрати 
на освіту, мінус збитки від виснаження  
природних ресурсів та збитки від  
забруд нення через викиди вуглекислого 
газу та твердих часток

GDP based on PPP 
per capita (2011, 
international dollars)

ВВП на душу насе-
лення за ПКС (2011, 
міжнародні долари)

GDPpc
Обсяг внутрішнього валового продукту  
за паритетом купівельної спроможності  
у розрахунку на одну особу населення країни

GDP (Annual growth, %)
ВВП (щорічні темпи 
зростання,%)

GDP
Щорічні темпи зростання внутрішньої 
доданої вартості економіки країни

Продуктивність 
економіки

Gross Fixed Capital 
Formation (% GDP)

Валове накопичення 
основного капіталу 
(% ВВП)

GFCF

Включає в себе земельні поліпшення; 
придбання заводів, машин та обладнання; 
будівництво доріг, залізниць, у тому числі 
шкіл, офісів, лікарень, приватних житлових, 
комерційних і промислових будівель

Інноваційність 
економіки 

High-technology 
exports (% of manu-
factured export)

Високотехно-
логічний експорт (% 
від загального про-
мислового експорту)

HTEX

Продукти з високим рівнем використання 
НДДКР при їх створенні, такі як у космічній, 
комп’ютерній, фармацевтичній галузях, 
електронні машини та наукові прилади
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1 2 3 4 5

Безпека 
економіки

Net International 
Investment Position 
(bln. dollars)

Чиста міжнародна 
інвестиційна позиція 
(млрд долл.)

NIIP

Запас зовнішніх фінансових активів  
за вирахуванням зовнішніх фінансових 
зобов’язань, показує різницю між тим, чим 
володіє країна, і тим, що вона заборгувала

General government 
gross debt (% GDP)

Валовий державний 
борг (% ВВП) GGGD

Загальна сума заборгованості країни,  
що складається з усіх випущених  
і непогашених боргових зобов'язань

Джерело: авторська розробка.

Закінчення табл. 1

Концепти «Добробут» – «Продуктивність» – «Ін-
новаційність» – «Безпека» виступають як параметри 
порядку або маркери розвитку. Стан економіки країни в 
конкретний момент часу та процеси розвитку, які в ній 
протікають, відображуються відповідною динамікою 
поданих у табл. 1 макроекономічних показників. Об-
ласть, до якої повинна прямувати економіка, чи атрак-
тор сталого розвитку, – у термінах нелінійної динаміки –  
описується такими тенденціями.

Позитивні за величиною скориговані чисті націо-
нальні заощадження та стійка тенденція їх зрос-
тання засвідчать про те, що поточна вартість сус-

пільного добробуту зростає. Стійко від’ємна величина 
скоригованих національних заощаджень відображує той 
факт, що економіка знаходиться на траєкторії нестійкого 
розвитку. Зростання показника внутрішнього валового 
продукту в розрахунку на одну особу за паритетом ку-
півельної спроможності за світовою практикою свідчить 
про зростаючий рівень життя населення країни. Валове 
нагромадження основного капіталу як компонент ви-
тратної частини ВВП показує переважний напрямок 
розподілу створюваної економікою країни нової вартос-
ті: інвестування або споживання. Тобто стійка тенденція 
зростання цього макроекономічного показника є відо-
браженням процесу зростання капітальної озброєності 
економіки та її відтворювальної сили. Зростання пито-
мої ваги високотехнологічного експорту свідчить про 
спроможність країни брати участь у світових процесах 
створення та втілення НДДКР, формування та реаліза-
ції власного інноваційного потенціалу. Тобто здатність 
забезпечення незалежного майбутнього. Позитивна 
величина чистої міжнародної інвестиційної позиції та 
стійка тенденція її зростання відображують рівноправ-
ні фінансово-економічні взаємовідносини країни із зо-
внішнім світом. Чиста міжнародна інвестиційна позиція 
в сукупності із запасом нефінансових активів країни 
складає чисте національне багатство економіки. Процес 
безпечного економічного розвитку відображується стій-
кою тенденцією зниження валового боргу країни.

Дослідження процесу економічного розвитку 
України виконано на основі фактичної динаміки макро-
економічних індикаторів за 1990–2016 рр. і подано в 
табл. 2.

Загальна картина макродинаміки економічного 
розвитку України є складною через характерні для неї 
нелінійні коливання, полігармонійна форма яких пред-
ставляє собою суму численних хвиль різноманітних амп-

літуд і частот, що накладаються одна на одну, зумовлюю-
чи такий результат (рис. 1). Інтенсивність, швидкість та 
розмах коливань макроіндикаторів протягом аналізова-
ного періоду пояснюється тим, що Україна за невеликий 
у масштабах держави період пройшла етап становлення 
через зміну організаційно-економічної фор мації, через 
подальшу трансформаційну кризу та вхо дження в гло-
бальний світовий простір. 

Такий насичений подіями контекст існування 
української економіки зумовлює специфіку часових ря-
дів (дискретність, нестаціонарність, відносно невели-
ку довжину або тривалість, наявність довгострокової 
пам’яті, квазіциклічних конструктів, зміни масштабів), 
які відображують реальні соціально-економічні про-
цеси в країні. Це значно відбивається на можливостях 
адекватного опису та прогнозування процесів її розви-
тку [18, c. 27–28]. 

Згідно з положеннями теорії динамічних систем 
[19; 20] функціонування та розвиток системи 
будь-якої природи походження можна спостері-

гати в абстрактному просторі станів, координати якого 
обираються виходячи з контексту: у випадку механічної 
системи ними можуть бути положення та швидкість фі-
зичного тіла, у випадку моделі «хижак – жертва» – попу-
ляції різних біологічних видів. У процесі функціонуван-
ня системи вектор змінних її стану, варіюючись у часі, 
описує певну траєкторію у фазовому просторі. Характер 
фазових траєкторій відображує загальні якісні риси по-
ведінки системи у часі. Фазова площина, розділена на 
траєкторії, дає наочну картину поведінки системи в часі, 
тобто її фазовий портрет. Вона дозволяє одразу охопити 
всю сукупність можливих рухів системи, які відповіда-
ють різним її початковим умовам. Ураховуючи вищена-
ведене, науково виправданим та аналітично результа-
тивним вважається перенос процесів економічного роз-
витку країни у фазовий простір з метою їх кількісної та 
якісної ідентифікації.

Реконструкція фазового портрету української еко-
номіки за часовими рядами обраних у табл. 1 макроінди-
каторів виконана методом затримок, використання якого 
строго математично обґрунтував голландський матема-
тик Флоренс Такенс [19, с. 329]. Теоремою Ф. Такенс по-
казав, що фазовий портрет динамічної системи може бути 
відновлений на основі скалярного часового ряду, який 
представляє собою масив із N чисел – значень певної ди-
намічної змінної X(t), зафіксованих з постійним шагом Δt, 
тобто в моменти ti = t0 + (i – 1)Δtxi = x(ti), i = 1,…, N, якщо 
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таблиця 2 

Динаміка індикаторів сталого розвитку України за 1990–2016 рр.

Індикатор
Рік

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

GDP –6,3 –8,4 –9,7 –15 –23 –12 –9,9 –3,2 –1,8

ANS 0,55 –1,88 –1,63 –3,63

GDPpc 10464 9564 8611 7382 5718 5060 4594 4497 4452

GFGF 20,04 27,14 24,29 23,53 23,28 20,72 19,83 19,59

HTEX 3,89 4,37 5,10

GGGD 28,9 46,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GDP –0,2 5,9 9,2 5,3 9,5 11,8 3,1 7,6 8,2

ANS –1,97 –1,31 1,55 5,81 5,08 10,65 6,81 6,75 6,58

GDPpc 4485 4797 5292 5622 6201 7004 7246 7828 8497

GFGF 19,27 19,65 19,69 19,17 20,60 22,55 21,97 24,60 27,08

HTEX 4,38 5,23 4,66 4,86 6,92 6,30 3,72 3,40 3,65

NIIP –12,24 –12,12 –11,72 –12,12 –14,16 –19,92 –26,70

GGGD 59,0 43,8 35,3 32,3 28,3 23,9 17,1 14,3 11,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GDP 2,2 –15,1 0,3 5,5 0,2 0,0 –6,8 –9,9

ANS 5,50 –0,85 0,93 0,26 0,55 –5,77 –2,66

GDPpc 8740 7479 7824 8282 8322 8339 8243 7457

GFGF 26,39 18,35 19,24 17,65 18,99 17,70 14,00 13,28

HTEX 3,29 5,55 4,34 4,39 6,30 5,89 6,51

NIIP –40,20 –40,26 –38,79 –47,95 –59,45 –76,82 –63,12 –52,24

GGGD 19,7 34,1 40,6 36,9 37,5 40,7 70,3 80,2 92,8

Джерело: офіційні бази даних Світового банку та МВФ, 2016 р.
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Рис. 1. полігармонійна динаміка економічного розвитку України за 1990–2016 рр.

як відсутні координати вектора стану використовується 
той самий ряд, взятий з певним запізненням (1). Віднов-
лені вектори стану мають такий вигляд:

1 2( ) ( ), ( ), ..., ( ( 1) )),i i i m ix t X t X t X t m   


  
(1)

де    τ – часовий лаг затримки компонент вектора стану;
m – розмірність вкладення фазового простору.

Важливим для виконання адекватної реконструк-
ції фазового простору та побудови фазової траєкторії 
є визначення його розмірності. При формуванні фазо-
вого простору динамічних систем «фізичної природи» 
їх метричні характеристики та алгоритми розрахунку,  
у тому числі й розмірність, детально вивчені та описані 
в [19–21]. Для відновлення фазової траєкторії руху за 
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економічними часовими рядами, враховуючи такі їх осо-
бливості, як циклічність та трендовість (тобто переваж-
на наявність регулярної компоненти – персистентність), 
розмірність фазового простору такої системи загально 
прийнято оцінювати як m = 2. Найчастіше використо-
вують такі комбінації двох координат Ох та Оу, як за-
лежність першої похідної економічного ряду (швидкість 
процесу) від його фактичної динаміки [8; 9]; параме-
тричні залежності економічних показників, які пов’язані 
один з одним за економічною сутністю та природою (як 
факторний та результативний ознаки) [7]; економічні по-
казники, набор значень яких взятий з певною затримкою 
у часі один відносно одного [10]. 

Спираючись на розроблений апарат фазового ана-
лізу поведінки динамічних систем, побудуємо 
двомірний фазовий портрет української економі-

ки за період 1990–2016 рр. і фазові траєкторії процесів її 
економічного розвитку. У термінах нелінійної динаміки 
в табл. 1 обрано такі макроіндикатори, бажана динамі-
ка яких відображує бажаний режим функціонування та 
розвитку національного господарства – прямування до 
сталого розвитку, який якісно описується концептами 
«Добробут» – «Продуктивність» – «Інноваційність» –  
«Безпека». Даний режим виступатиме як глобальний 
атрактор (області тяжіння, цілі системи, граничної мно-
жини, до якої прямує динамічна система).

Інтерпретація графічної візуалізації макроеконо-
мічного руху української економіки (рис. 3 – рис. 9) ви-
конано за такою схемою.

Характеристика загальної поведінки окремих ма-
кроекономічних індикаторів на фазовому просторі, їх 
фазовий портрет (наявність циклічної складової, біфур-
каційних змін режимів функціонування, наявність змін 
напрямків руху траєкторії).

Ідентифікація типових нелінійних конструктів – 
локальних атракторів (рис. 2) на фазових траєкторіях 
макроекономічних показників. Опис їх форми та режи-
мів, за які вони відповідають. 

Загальний висновок про режими, в яких функці-
онує економіка України, про її належність глобальній 
траєкторії сталого розвитку за ступенем наближення 
до реалізації агрегованих цілей сталого розвитку (див. 
табл. 1): «Добробут» – «Продуктивність» – «Інновацій-
ність» – «Безпека».

Для графічної реалізації поставленого завдан-
ня обрано програмне забезпечення для аналізу даних 
STATISTICA.10 та виконано побудову відповідних діа-
грам розсіювання з подальшою сплайн-аппроксимацією 

для отримання адекватної траєкторії у двомірному фа-
зовому просторі.

На рис. 3 сформовано та графічно проаналізовано 
поведінку макроекономічного показника ВВП (темпи 
приросту) концепту «Добробут». Загальний фазовий 
портрет свідчить про складну та неоднозначну динаміку 
реалізації національною економікою такого процесу, як 
створення валової внутрішньої вартості. На цьому фазо-
вому портреті візуально можна побачити квазициклічні 
конструкції, різку зміну напрямку руху на протилежний, 
біфуркаційні стрибки до іншого квадранта фазового 
простору. Уся поведінка системи представлена у вигля-
ді деформованої спіралі розвитку, яка утворена п’ятьма 
відокремленими витками (циклами). Перший виток 
є найбільш масштабним у просторі та часі (мітки 1–13 
відповідають тринадцяти рокам функціонування націо-
нальної економіки (1988–2000 рр.). Найбільш тривалою 
є його регресивна еволюційна гілка (мітки 1–7, шість ро-
ків) з максимальною глибиною падіння траєкторії близь-
ко 23% у рік у 1994 р. і прогресивна еволюційна гілка від-
творювального зростання тривалістю сім років. 

Далі система починає рухатися в напрямку до 
атрактора – граничного циклу (три витки спіралі: мітки 
13–15, 15–19, 18–20), що знаходиться у позитивному та 
бажаному квадранті фазового простору (область, від-
мічена на рис. 3 колом). Тобто, наближаючись до цього 
атрактора, система починає працювати в періодичному 
режимі, близькому до гармонічного: з рівнозначними 
амплітудою та періодом коливання. Даний атрактор 
можна класифікувати як область нестійкого рівноваж-
ного руху системи. 

Потім національна економіка біфуркаційно 
(стрибкоподібно) змінює режим і напрямок руху на 
протилежний: мітки 20–21 (історично 2008–2009 рр. – 
світова фінансова криза). П’ятий виток траєкторії роз-
витку (плавно зростаюча економіка 2010–2013 рр.) і 
можливий відновлюваний рух порушується зміною тра-
єкторією системи напрямку до регресивного квадранта 
фазового простору.

Візуалізація зміни в часі макропоказника ВВП на 
душу населення за паритетом купівельної спро-
можності дозволила виявити такі важливі зако-

номірності його поведінки (рис. 4). Фазовий портрет 
траєкторії за обраний проміжок часу фіксує собою три-
виткову спіраль, що підтверджує циклічність динаміки. 

Важливі конструкти, на які потрібно звернути ува-
гу, – це ділянки 9–12 та 24–26. У термінах нелінійної ди-
наміки вони представляють собою атрактори у вигляді 

а) б) в)

Рис. 2. типи фазових портретів динамічної системи
примітка: а) фіксована точка – найпростіший вид асимптотичної поведінки за відсутності будь-яких часових змін; б) граничний цикл –  
більш складна поведінка, яка відповідає періодичному режиму; в) дивний атрактор – хаотична поведінка, яка відповідає режиму 
детермінованого хаосу, турбулентності [19, с. 43–44].
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Рис. 3. Фазовий портрет динаміки ВВп за 1988–2015 рр.
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Рис. 4. Фазовий портрет динаміки ВВп на душу населення за пКС протягом 1990–2015 рр.

фіксованих точок. Тобто система за цей час два рази нама-
галася урівноважитися (розвиватися в рівноважному ре-
жимі), спрямовуючи власний рух до цих точок. В історич-
ному та соціально-економічному контекстах перша точка 
втілила в собі припинення падіння та стабілізацію рівня 
життя населення (кінець 1990-х – початок 2000-х років).

Друга точка могла би стати стартовим майданчиком 
для біфуркаційного зростання економіки (2010–2013 рр.),  
однак на ділянці 26–27 (2014–2015 рр.) національна си-
стема обрала траєкторію біфуркаційного падіння, реагу-
ючи на гострі об’єктивні соціально-політичні обставини 
цього періоду.

Насиченою геометрією представлена фазова тра-
єкторія руху скоригованих чистих заощаджень (рис. 5), 
які втілюють у собі рівень чистого національного багат-
ства країни. Вона нагадує велике деформоване (витяг-
нуте) коло, кругла форма якого порушена трьома ділян-
ками тяжіння (наближення точки 12 до 9; скупчення 18, 
19, 20 до точки 15; скупчення точок 22, 23, 24). Бачимо 
подальші нелінійні ефекти поведінки траєкторії ана-
лізованого макроекономічного показника на вказаних 
ділянках. Після кожного такого скупчення в системі ви-
никає біфуркація: система різко міняє напрямок свого 
руху на протилежний.

http://www.business-inform.net
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Рис. 5. Фазовий портрет динаміки скоригованих чистих заощаджень протягом 1995–2015 рр.

Указана форма фазового портрету (один великий 
квазіцикл) показує, що система повертається назад у 
квадрант від’ємних значень чистого національного ба-
гатства. Отже, бачимо, що траєкторії макроекономічних 
показників розвитку країни в контексті концепту «До-
бробут» описують складні траєкторії, які зупиняються в 
негативному квадраті їх фазових портретів.

Про концепт «Продуктивність економіки» свід-
чить властивість системи розширено відтво-
рюватися, генеруючи інвестиційні потоки у 

власний основний капітал. Фазовий портрет розвитку 
національної економіки за даним параметром подано на 
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Рис. 6. Фазовий портрет динаміки валового нагромадження основного капітал протягом 1991–2015 рр.

рис. 6. Він має досить чітко виражену область (атрактор 
«фіксована точка», GFCF = 20%), до якої притягується 
система на ділянці 4–15 та намагається повернутися 
двома витками квазіціклів: 22–23 та 24–25. Можна зро-
бити висновок про типову поведінку траєкторії системи: 
перехід між різними областями (квадрантами) функціо-
нування здійснюється біфуркацій ним стрибком (ділян-
ка 25–27, рис. 6).

Найбільш близьку форму до правильної спіралі, 
яка розкручується, має фазовий портрет динаміки ви-
сокотехнологічного експорту за період 1996–2014 рр. 
(рис. 7). 
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Рис. 7. Фазовий портрет динаміки високотехнологічного експорту протягом 1996–2014 рр.

Важливим є те, що точки початку та кінця траєк-
торії знаходяться в різних квадратах фазового 
простору та показують підвищення питомої ваги 

високотехнологічного експорту в загальній сумі про-
мислового експорту країни. Процеси, пов’язані з іннова-
ціями в економіці України, протікають спіралеподібно, з 
кожним новим витком виходячи на новий рівень. 

Наскільки безпечним є розвиток національної 
економіки, можна зробити висновок на аналізі фазових 
портретів динаміки показників валового державного 
боргу та чистої міжнародної позиції, поданих на рис. 8 
і рис. 9. 
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Рис. 8. Фазовий портрет динаміки валового державного боргу протягом 1997–2016 рр.

Бачимо типові вже для фазових траєкторій розви-
тку національної економіки конструкти, такі як атрак-
тори, у вигляді фіксованої точки та біфуркаційні стриб-
ки зі зміною напрямку руху та режиму функціонування. 
Для фазової траєкторії показника валового державного 
боргу рівноважною стає точка тяжіння, яка відмічена 
скупченням точок 22–25 на рис. 8. У ній валовий дер-
жавний борг знаходиться в досить оптимальних для 
безпеки країни рамках на рівні 40% ВВП країни.

Така ж точка рівноваги є на фазовому портреті 
динаміки чистої інвестиційної позиції (скупчення точок 
15, 16, 17), яка показує певну точку зупинки в загально-
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му зростанні від’ємного значення цього показника (див. 
рис. 9). 

ВИСНОВКИ
Проведено якісний аналіз динаміки економічного 

розвитку України за допомогою теоретико-методичних 
інструментів фазового аналізу, нелінійної динаміки, те-
орії динамічних систем. Сформовано фазові портрети 
української економіки в контексті таких маркерів роз-
витку, як «Добробут» – «Продуктивність» – «Іннова-
ційність» – «Безпека». Вони показують, що в цілому су-
часна національна економіка віддаляється від траєкторії 
сталого розвитку. Однак зафіксовані у фазовій площині 
спільні макроекономічні конструкти, такі як атрактори 
у вигляді граничного циклу та фіксованої точки, зміни 
режимів функціонування та напрямків руху свідчать про 
здатність національної системи господарювання функ-
ціонувати в рівноважних режимах та відновлюватися 
після біфуркаційних спадів.                   
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Рис. 9. Фазовий портрет динаміки чистої інвестиційної позиції протягом 2001–2015 рр.
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шерстенников Ю. В., Рудянова т. М. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного  
ринку досконалої конкуренції

У статті побудовано та досліджено економікоматематичну модель роботи підприємства в умовах нестаціонарного ринка досконалої конку-
ренції. Ринкова рівновага отримана як результат взаємодії ендогенних та екзогенних параметрів моделі. Досліджено динаміку зміни основних 
економічних показників підприємства. Проведений аналіз показав, що в разі, якщо ліквідність основних виробничих фондів (ОВФ) низька, то під-
приємство повинно віддавати перевагу проектам з обмеженими термінами реінвестування. Діяльність підприємства, і особливо його розвиток 
в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції, вимагає продуманої інвестиційної політики, яка повинна бути спрямована на збільшення 
не тільки ОВФ, а і запасів сировинних ресурсів. Планування поточної діяльності та формування стратегічних і тактичний цілей підприємства 
має базуватися на економікоматематичних моделях, що дають змогу врахувати основні поточні економічні показники діяльності підприєм-
ства та дозволяють досліджувати динаміку поведінки підприємства на конкурентних ринках.
Ключові слова: досконала конкуренція, попит, економікоматематична модель фірми, пропозиція, збут.
Рис.: 10. Формул: 11. Бібл.: 10. 
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Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. Н. Моделирование динамики  
развития производства в условиях нестационарного рынка  

совершенной конкуренции
В статье построена и исследована экономикоматематическая мо-
дель работы предприятия в условиях нестационарного рынка совер-
шенной конкуренции. Рыночное равновесие получено как результат 
взаимодействия эндогенных и экзогенных параметров модели. Ис-
следована динамика изменения основных экономических показателей 
предприятия. Проведенный анализ показал, что в случае, если ликвид-
ность основных производственных фондов (ОПФ) низкая, то предпри-
ятие должно отдавать предпочтение проектам с ограниченными 
сроками реинвестирования. Деятельность предприятия, и особенно 
его развитие в условиях нестационарного рынка совершенной конку-
ренции, требует продуманной инвестиционной политики, которая 
должна быть направлена на увеличение не только ОПФ, но и запасов 
сырьевых ресурсов. Планирование текущей деятельности и форми-
рование стратегических и тактических целей предприятия должно 
базироваться на экономикоматематических моделях, позволяющих 
учесть основные текущие экономические показатели деятельности 
предприятия и исследовать динамику поведения предприятия на кон-
курентных рынках.
Ключевые слова: совершенная конкуренция, экономикоматемати
ческая модель фирмы, спрос, предложение, реализация.
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Sherstenikov Yu. V., Rudyanova T. M. Simulating the Dynamics  

of the Production Development in the Conditions of the Non-Stationary 
Market of the Perfect Competition

In the article the economicmathematical model of enterprise’s activity in the 
conditions of the nonstationary market of the perfect competition is con-
structed and researched. The market equilibrium is obtained as a result of 
the interaction between the endogenous and the exogenous model param-
eters. Dynamics of changes in the main economic indicators of enterprise was 
explored. The carried out analysis has showed that if liquidity of the basic 
production assets (BPA) is low, then the enterprise should give priority to the 
projects with limited deadlines for reinvestment. The enterprise’s activity, 
particularly its development in the conditions of the nonstationary market of 
the perfect competition, requires a wellconsidered investment policy, which 
should be aimed at increasing not only the BPA, but also the stocks of raw 
materials. Planning of current activities and formation of the strategic and 
tactical goals of enterprise should be based on the economicmathematical 
models, allowing to take account of the major current economic parameters 
of the enterprise’s activity and to explore the dynamics of enterprise’s con-
duct in the competitive markets.
Keywords: perfect competition, economicmathematical model of firm, de-
mand, supply, implementation.
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Проблема врахування ринкової кон’юнктури 
приводить до необхідності вирішення задач, 
що містять велику кількість різноманітних 

взаємопов’язаних факторів, а це, своєю чергою, означає, 
що для адекватних дій підприємства важливо мати на-
дійні методики планування поточних і стратегічних дій. 
Вибір напрямків розвитку підприємств має базуватися 
на обґрунтованих математичних моделях, адаптованих 
до сучасних ринкових умов. Розробка математичних мо-
делей діяльності підприємств є сьогодні одним з пріо-
ритетних завдань у дослідженні їх стратегій розвитку. 

Метою статті є побудова та дослідження еко-
номіко-математичної моделі діяльності підприємства в 
умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції; 
дослідження ринкової рівноваги як результату взаємо-
дії ендогенних та екзогенних параметрів моделі; дослі-
дження динаміки розвитку підприємства в умовах не-
стаціонарного ринку досконалої конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У робо-
тах Булавського В. А., Задорожної Н. В., Банщикова П. Г.  
[1–3] досліджуються статичні моделі монопольного, 
олігопольного ринків і ринку досконалої конкуренції. 
Такі моделі враховують різноманітні виробничі факто-
ри та технології виробництва. Недоліком таких моделей 
є їх стаціонарність, теоретичність. У роботах Желєз-
няка О. О., Кузьменко О. С., Коляди Ю. В. [4; 6] роз-
глянуто динамічні моделі недосконалої та дуопольно-
дуопсонієвої конкуренції. У роботах Журавки А. В., 
Коршунова В. А., Московкіна В. М., Михайлова В. С. [5; 
7–10] простежується тенденція створення універсаль-
них моделей, які дають можливість моделювати про-
цеси взаємодії в кластерах як з конкурентними, так і з 
коопераційними взаємозв’язками; у тому числі і з по-
парними конкурентно-коопераційними взаємодіями. 
Вирішуються завдання визначення оптимальної пове-
дінки фірм на конкурентних ринках. 

Недостатньо дослідженим питанням конкурент-
ної поведінки фірми є питання про взаємозв’язок по-
точних економічних характеристик фірми (підприєм-
ства) і поточної ринкової кон’юнктури, що складається 
в даний період часу. Вибір стратегії або варіантів роз-
витку підприємства в ринкових умовах потребує більш 
детального, ніж це прийнято в сучасних дослідженнях, 
опису діяльності самого підприємства.

У реальній економіці стаціонарні ринки доскона-
лої конкуренції, тобто ринки з постійною ціною на да-
ний товар, є скоріше винятком, ніж правилом. Підпри-
ємству доводиться працювати в умовах постійної зміни 
ринкової кон’юнктури. Зміни кон’юнктури ринку для 
підприємства насамперед означає зміну ціни продукції. 
У таких умовах для складання економічно обґрунтова-
ної програми розвитку підприємство повинно викорис-
товувати надійні методики стратегічного планування.

Приймаємо таку математичну модель виробничої 
діяльності підприємства.

1. Вважаємо, що між темпом потоку продажів ri 
(одиниці в тиждень) в і-му періоді і темпом виробни-
цтва Хі має місце часовий лаг в один період:

        1 .i ir X    
(1)

Співвідношення (1) означає, що товар, виробле-
ний в і-му періоді, буде реалізований в і + 1-му періоді.

2. Для зберігання Хі одиниць товару, створеному 
в і-му періоді, знадобиться Rі + 1 одиниць площі склад-
ських приміщень в і + 1-му періоді:

     1 ,i iR g X  
  

(2)
де g – кількість одиниць товару, що припадають на оди-
ницю площі складських приміщень.

3. Темп виробництва продукції Xі + 1 в і + 1-му пері-
оді визначається виробничою потужністю, тобто основ-
ними виробничими фондами Kі, створеними до кінця 
i-го періоду:

    1 ,i iX f K  
  

(3)

де f – фондовіддача з розмірністю грн–1.
4. У відповідності до загальної ідеології ринкової 

рівноваги на ринках досконалої конкуренції вважаємо, 
що ціна одиниці товару рі не залежить від темпу потоку 
продажів rі. Однак ринок вважаємо нестаціонарним, тоб-
то, що ціна одиниці товару є функцією часу. Будемо роз-
глядати лінійну залежність ціни від періоду (від часу):

  0 (1 ).ip p pt i      (4)
5. Дослідження змінних витрат у мікроекономіці 

приводить до висновку, що на більшій частині вироб-
ничих потужностей змінні витрати ростуть як лінійна 
функція; у діапазоні від нуля до 10–15% виробничих по-
тужностей зростання змінних витрат точніше моделює 
поліном третього ступеня, який зростає повільніше, 
ніж лінійна функція; при перевищенні підприємством  
90–95% освоєння виробничих потужностей зростання 
змінних витрат також може бути описане поліномом тре-
тього ступеня, який зростає швидше, ніж лінійна функ-
ція. Виберемо функцію змінних витрат у вигляді: 

      
2

1 1[ ( ) ] ,i i iZp C C R X       (5)
де С и С1 – константи. 

Ураховуючи рівняння (1) і (2), бачимо, що в нашій 
моделі змінні витрати є поліномом третього ступеня від 
темпу продажів (збуту).

6. Дохід розраховуємо за формулою:

      .i i iD p r   (6)
7. Повні витрати є сумою змінних і постійних ви-

трат:
.i i iTotZ Zp Zc 

Постійні витрати розраховуємо за формулою:

   ,i i iZc K Z     (7)
де μ – норма амортизації; Zi – інші постійні витрати, 
крім витрат на амортизацію, включаючи і витрати на 
утримання складських приміщень:

0 1 .i iZ z z R  

8. Приймемо таку формулу для визначення чисто-
го прибутку підприємства:

     1
1

[ ],
1i i i iM D Zp Zc   


  
(8)

де τ – ставка податку на прибуток.
9. Динаміка основних виробничих фондів Ki ви-

значається рівнянням:
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  1 ,i i i iK K s M  
  

(9)

де si – параметр реінвестування в i-му періоді.
10. Динаміка фонду нагромадження МП визнача-

ється за формулою:

         1 (1 ) .i i i iF F s M      (10)
Розрахунки за моделлю (1) – (10) виконувалися 

для тимчасового проміжку 5 років. Математична про-
грама розрахунків складена в середовищі Mathcad. За 
одиницю часу приймаємо 1 місяць. Тоді часовий інтер-
вал розрахунків складе Т = 60 (горизонт планування).

За грошову одиницю прийнято середнє значення 
вартості одиниці товару – pi = 1. У цих одиницях у рів-
няннях (1) – (10) можуть бути обрані такі (характерні 
для промислових підприємств) значення параметрів:

0 0 170, 1,95, 0,025, 0,02,
0 2, 1 4, 0,25, 0,5, 0,14.

K p p
z z с f
   

    

  
(11)

Завданням є дослідження динаміки розвитку та 
визначення умов, при яких підприємство досягає 
максимального економічного ефекту. Спочатку 

(для порівняння) розглянемо випадок стаціонарного 
ринку. Це означає, що в рівнянні (4) потрібно вибрати  
pt = 0. При цьому для нарощування виробничих потуж-
ностей менеджери підприємства приймають рішення про 
виділення 35% прибутку на розвиток ОВФ. Це означає, 
що в рівнянні (9) параметр si вибирається рівним 0,35.

На рис. 1 і рис. 2 показано розраховану за моделлю 
(1) – (10) динаміку розвитку основних економічних по-
казників, яка є наслідком застосування реінвестиційно-
го механізму розвитку.

З рис. 1 видно, що нарощувати темп ri продажів 
більше, ніж 50 (од./період), економічно не виправдано, 
оскільки при ri > 50 прибуток підприємства зі збіль-
шенням числа продажів зменшується. Розрахунки, на-
ведені на рис. 2, показують, що з часом зростання до-
ходу D припиняється, і дохід стабілізується на деякому 
рівні. При цьому величина повних витрат наближається 
до доходу, у результаті чого прибуток наближається до 
нуля. Розрахунки приводять до висновку, що максимум 
прибутку досягається на 34 місяці після початку проек-
ту, тобто при і = 34.

Тепер розглянемо випадок, коли ринкова ціна то-
вару з часом зменшується, тобто ринок є неста-
ціонарним. На рис. 3 і рис. 4 наведено результати 

розрахунків для значення pt = –0,5 ∙ 10–2. У цьому ви-
падку максимум прибутку досягається при і = 32. У кінці 
планового періоду будуть отримані такі результати: вар-
тість основних виробничих фондів складе K(60) = 482,4, 
фонд накопичення буде дорівнювати F(60) = 765. Заува-
жимо, що ці результати будуть отримані в разі, коли ре-
інвестування здійснюється протягом усього планового 
періоду [0; 60].

Результати розрахунків, що наведені на рис. 5 і рис. 6,  
отримані в тих самих припущеннях, що і на рис. 3, 
рис. 4 з тією різницею, що тепер ціна товару є зростаю-
чою функцією часу, тобто pt = –0,5 ∙ 10–2. У цьому випадку 
максимум прибутку досягається при і = 35. Наприкінці 
планового періоду будуть отримані такі результати: вар-
тість основних виробничих фондів складе K(60) = 486,9, 
фонд накопичення буде дорівнювати F(60) = 1147.

Загальний висновок, який можна зробити з резуль-
татів, що представлені на рис. 3 і рис. 5, полягає в тому, 
що в разі спадної ціни реінвестування слід припиняти в 
періоді і = 32, а в разі зростаючої ціни – в періоді і = 35.

Якщо ціна зменшується і підприємство припиняє 
реінвестування в періоді і = 32, то динаміка основних 
економічних показників буде представлена кривими, що 
показані на рис. 7 і рис. 8. У кінці планового періо ду бу-
дуть отримані такі результати: вартість основних вироб-
ничих фондів складе K(60) = 309,2, фонд накопичення 
буде дорівнювати F(60) = 1,239 ∙ 103. Навіть при тому, що 
вартість ОВФ буде значно меншою в порівнянні з випад-
ком, коли реінвестування відбувається протягом всього 
планового періоду, фонд накопичення суттєво зросте.

Якщо ціна зростає і підприємство припиняє ре-
інвестування в періоді і = 35, то динаміка основних 
економічних показників буде представлена кривими, 
що показані на рис. 9 і рис. 10. У кінці планового пері-
оду будуть отримані такі результати: вартість основних 
виробничих фондів складе K(60) = 436,7, фонд накопи-
чення буде дорівнювати F(60) = 2,243 ∙ 103. Економічні 
результати суттєво покращуються в порівнянні з випад-
ком, коли реінвестування відбувається протягом усього 
планового періоду.
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Рис. 1. Залежність доходу Di повних витрат TotZi  
i прибутку Mi від темпу продажів ri

Рис. 2. часова динаміка основних  
економічних показників
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Рис. 3. часова динаміка основних економічних показників 
для спадної ціни

Рис. 4. часова динаміка вартості ОВФ K  
i фонду накопичення F для спадної ціни

Рис. 5. часова динаміка основних економічних показників 
для зростаючої ціни

Рис. 6. часова динаміка вартості ОВФ K 
i фонду накопичення F для зростаючої ціни

Рис. 7. часова динаміка основних економічних показників 
для спадної ціни

Рис. 8. часова динаміка вартості ОВФ K 
i фонду накопичення F для спадної ціни

Проведений аналіз показує, що в разі, якщо ліквід-
ність основних виробничих фондів низька, то підприєм-
ство повинно віддавати перевагу проектам з обмеженими 
термінами реінвестування. Цей висновок особливо важли-
вий для роботи на нестаціонарних конкурентних ринках.

ВИСНОВКИ
Діяльність підприємства, і особливо його розви-

ток в умовах нестаціонарного ринку досконалої конку-

ренції, вимагає продуманої інвестиційної політики, яка 
повинна бути спрямована не тільки на збільшення ОВФ, 
а і на збільшення запасів сировинних ресурсів. Плану-
вання поточної діяльності та формування стратегічних 
і тактичний цілей підприємства повинно базуватися на 
економіко-математичних моделях, що дають змогу вра-
хувати основні поточні економічні показники діяльно-
сті підприємства та дозволяють досліджувати динаміку 
поведінки підприємства на конкурентних ринках.        
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Одинцов М. М., Одинцова т. М. полюса роста регионального и национального производства  
как основа экономического развития

В статье проанализированы и обобщены современные методики выявления условий возникновения и факторов развития полюсов роста регио-
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і національного виробництва як основа економічного розвитку

У статті проаналізовано та узагальнено сучасні методики виявлення 
умов виникнення і факторів розвитку полюсів зростання регіональ-
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The article analyzes and generalizes the contemporary methods for identify-
ing the operational conditions and factors in the development of the growth 
poles of the regional territorialsectoral production. The authors have sug-
gested methods for identifying the industrial and agricultural growth poles, 
which are based on the correlation and regression analysis of the functioning 
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Главной особенностью современного информаци-
онного общества, основанного на инновационных 
технологиях, является не столько доминирование 

информации как таковой, сколько сетевая логика ее ис-
пользования. Новая экономическая система базируется 
на сетевых информационных потоках, сетевых структу-
рах и сетевых взаимодействиях, а современная эконо-
мика трансформируется в гибкую сетевую структуру, 
приобретая способность непрерывных обновлений.

Экономика развитых стран со всеми ее подсисте-
мами трансформируется в кластерно-сетевые струк-
туры – более пластичные, чем иерархические, и одно-
временно более интегрированные, чем модели рынков 
стран, которые находятся на этапе трансформации. 

Кластеры зарождались естественным путем как способ 
эффективной организации инновационной экономики, 
и с позиций государства являются стратегическим ин-
струментом локального действия, основным содержа-
нием которых выступает локализация полюсов роста.

Ситуация, которая сложилась в настоящее время 
в экономике Украины, и необходимость ее структурной 
перестройки требуют определения источников роста, 
которые позволят реализовать приоритеты, направле-
ния и задания устойчивого развития страны и ее регио-
нов. В этой связи актуальной проблемой становится ис-
следование особенностей формирования полюсов роста 
производства, способных существенно влиять на разви-
тие региональных экономических систем и в то же вре-
мя являться предпосылками формирования кластеров.
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В основе концепции точек и полюсов роста ле-
жит гипотеза о несбалансированном, или поляризо-
ванном, экономическом развитии, которое опирается 
на разработки французского экономиста Ф. Перру [1] и 
его последователей – Й. Будвиля [2], Ж. Мюрдаля [3],  
А. Гиршмана [4], которые отметили, что формирова-
ние роста экономики осуществляется не внезапно и 
не везде. Согласно концепции этих ученых стабильное 
развитие экономики происходит лишь в определенных 
точках или полюсах и далее распространяется на пери-
ферийные территории. 

Идеи Ф. Перру были восприняты и сегодня ра-
ботают во многих странах мира – Австралии, Италии, 
Ирландии, Испании, Германии, Швеции, Финляндии, 
Дании, Бельгии, Нидерландах и др. В Германии, в част-
ности, с 1995 г. существуют полюса в сферах энергети-
ки, транспорта и авиастроения, а также около 100 сетей 
отраслей, связанных с развитием технологий товаров, 
которые выходят на мировой рынок. В Испании часть 
провинций активно развиваются благодаря реализации 
их научного и технологического потенциала в полюсной 
форме. В Дании, где предприятия малого и среднего 
бизнеса стали объединяться в сети уже в конце 1980-х 
годов, в настоящий момент существуют сельскохозяй-
ственные кластеры, на которые работает вся наука и 
практика. Франция подражает Италии, где еще с 2002 г.  
индустриальные округа превратились в более комплекс-
ные «технологические округа» [5]. 

Если обобщить исследования и теоретические под-
ходы к сегодняшним формулировкам, то можно 
прийти к следующему определению: «Полюса 

роста – это концентрация предприятий в опреде-
ленных зонах, где экономический рост, предприни-
мательская активность, инновационный процесс 
отличаются высокой интенсивностью. Стимули-
рование создания и развития инновационных пред-
приятий в среде полюсов сближает промышлен-
ность, сельское хозяйство, научные разработки и 
образование». Другими словами, полюса роста – это 
компактно размещенные отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, с динамическим развитием, что 
создает цепную реакцию возникновения и роста про-
мышленных или аграрных центров на определенной 
территории региона или всей страны. 

Исходя из концепции мультипликационного эко-
номического роста инновационного типа на основе соз-
дания полюсов роста, импульс к развитию крупных эко-
номических систем дают как раз инновации. Их концен-
трация в инновационных генерирующих центрах тянет 
за собой цепь нововведений в технологической системе, 
вызывая новое качество экономического роста. Суть 
поляризованного экономического развития заключа-
ется в формировании вокруг полюсов или точек роста 
экономических агломераций как в отраслевом, так и в 
пространственном аспектах. Эти взаимосвязи могут 
иметь разную природу: технологическую, функциональ-
ную, организационно-экономическую, финансовую.

Проблема условий возникновения и функциони-
рования промышленных и аграрных точек и полюсов 

роста все чаще становится предметом исследования 
экономистов. Среди работ этого направления следует 
отметить публикации С. В. Раевского и Ю. И. Исачен-
ко [6], А. С. Молчана [7], К. В. Павлова [8; 9], О. В. Чер-
ной [10]. Вместе с тем следует признать, что проблема 
развития экономики, в частности ее важных сегментов 
промышленности и аграрного производства, за счет 
создания и стимулирования экономических ядер, или 
полюсов роста, в данный период недостаточно изучена 
и требует углубленного исследования.

Использование потенциала точек и полюсов эко-
номического роста, в которых создается систе-
ма специализации, кооперации и интеграции, 

позволило многим странам обеспечить в экономике 
коренные структурные сдвиги и на основе этого увели-
чить рост общественного производства. Поэтому при 
отработке методологии поисков экономического роста 
все чаще используются понятия точек и полюсов роста. 
Для Украины проблема поиска путей развития эконо-
мики становится особенно актуальной.

Для оценки состояния развития отраслей эконо-
мики и выявления точек и полюсов роста предлагаются 
разные подходы. Белорусские исследователи И. П. Дра- 
гун и И. В. Ивановская [11] характерными признака-
ми полюсов роста, которые отличают их от других 
организационно-экономических формирований, счита-
ют то, что на их основе в регионе осуществляется корен-
ная модернизация всех отраслей экономики и создание 
новых наукоемких, высокотехнологических предприя-
тий; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность 
и эффективность внешней торговли, замещение импор-
та; устойчивое развитие; строительство качественного 
и доступного жилья; повышение эффективности агро-
промышленного комплекса. Однако приведенные ука-
занными авторами показатели не дают ответа на то, что 
исследованные объекты наиболее эффективны с точки 
зрения достижения роста ВВП. В то же время данные 
исследования подтверждают необходимость структур-
ной перестройки экономики страны.

В публикации российских исследователей С. В. Ра- 
евской и Ю. И. Исаченко предложено собственное по-
нимание концепции точек роста в пределах определен-
ной территории, которая способствует саморазвитию 
экономики и способна обеспечивать высокую динамику 
экономического роста в регионе. 

Исследование теоретических подходов к опреде-
лению понятий «точка роста» и «полюс роста» и раз-
работка якобы универсальной для промышленного ре-
гиона методики определения точек роста и применения 
этой методики на примере Днепропетровской области 
проведена украинским автором А. Ю. Ляшенко [12].  
В статье достаточно широко изложена теоретическая 
основа создания точек роста без разработки методики их 
определения, формирования на их основе полюсов роста 
и их влияния на экономическое развитие территории.  
В целом в упомянутых исследованиях авторы не концен-
трируют внимание на влиянии полюсных образований 
на формирование валового регионального продукта как 
обобщающего фактора развития ведущих отраслей эко-
номики регионов, территорий и в целом страны.
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Цель статьи – разработка методических подходов 
к выявлению существующих и перспективных полюсов 
роста и на их основе стимулирования развития регио-
нального и национального производства как предпосы-
лок экономического роста. 

Для разработки методологии возникновения и 
функционирования полюсов роста экономи-
ки в первую очередь необходимо определиться 

с факторами, которые способствуют возникновению 
данных феноменов. Обобщающими показателями, ко-
торые отображают уровень экономического развития 
общественного производства, принято считать валовой 
национальный продукт всего и на душу населения. От-
носительно территорий (регионов или областей страны) 
это выражается показателем валового регионального 
продукта. Одновременно этот показатель отображает 
производительность общественного производства как 
территории, так и населения территории. Поэтому поиск 
организационно-экономических образований, которые 
имеют признаки полюсов и точек роста, будем осущест-
влять с помощью анализа динамики объемов валового 
регионального продукта в разрезе регионов Украины.

Динамика объемов валового регионального про-
дукта (ВРП) всего и на душу населения свидетельству-
ет, что наиболее высокий его уровень по отношению 
к среднему по стране достигнут в Днепропетровской, 
Полтавской, Киевской, Запорожской, Харьковской и 
Черкасской областях. В этих же областях отмечается 
динамический прирост этого показателя выше среднего 
уровня по стране (табл. 1). В то же время в Черновиц-
кой, Закарпатской, Тернопольской, Херсонской, Волын-
ской и Ровенской областях показатель ВРП на душу на-
селения остается на уровне 0,46–0,66 к среднему. Дина-
мический прирост валового регионального продукта на 
одно лицо за последние годы в первой группе областей 
составляет от 11,5 до 15,2%, в отдельных областях вто-
рой группы этот показатель даже отрицательный. Вы-
сокая эффективность производственной деятельности 
населения в регионах влияет на объем валового регио-
нального продукта. В Днепропетровской и Харьковской 
областях этот показатель составляет соответственно 
10,8 и 10,6% объема страны.

Для выявления механизма формирования валово-
го регионального продукта и характеристики факторов 
устойчивого сбалансированного развития территори-

таблица 1

Динамика роста объемов ВРп в областях Украины

Украина/области

ВРп на душу населения, грн ВРп всего, млн грн

2010 г. 2014 г.
Область  

к среднему 
по стране

Дина-
мический 

рост, %
2010 р. 2014 р. Удельный 

вес, %

Дина-
мический 

рост, %

Украина 23600 36094 1,00 11,2 845119 962871 100,0 3,3

Винницкая 14332 27249 0,75 17,4 23589 38524 4,0 11,3

Волынская 13916 23218 0,64 13,6 14429 21445 2,2 10,4

Днепропетровская 34709 53749 1,49 11,5 116136 104196 10,8 –1,0

Донецкая 28986 27771 0,77 –1,0 128986 43317 4,5 –0,8

Житомирская 14616 23678 0,66 12,8 18743 28328 2,9 10,9

Закарпатская 12278 19170 0,53 11,8 15299 29904 3,1 11,8

Запорожская 23657 37251 1,03 12,0 42736 52845 5,5 10,5

Ивано-Франковская 14814 27232 0,75 16,4 20446 28572 3,0 10,9

Киевская 26140 46058 1,28 15,2 44953 65443 6,8 11,0

Кировоградская 15533 29223 0,80 17,1 15749 21978 2,3 11,8

Луганская 19788 14079 0,39 –0,7 45541 8476 0,9 –0,6

Львовская 16353 28731 0,80 15,1 41655 66534 6,9 11,2

Николаевская 20276 30351 0,84 10,6 24055 35858 3,7 10,4

Одесская 22544 31268 0,88 17,8 53878 55965 5,8 0,1

Полтавская 29652 48040 1,33 12,8 44291 38502 4,0 9,6

Ровненская 13785 24762 0,69 15,8 15882 25613 2,7 12,7

Сумская 15711 26943 0,75 14,4 18333 26723 2,8 9,8

Тернопольская 11713 20228 0,56 17,3 12726 20342 2,1 12,4

Харьковская 23639 35328 0,98 10,6 65293 103248 10,6 12,1

Херсонская 14346 21725 0,59 10,9 15649 22776 2,4 9,8

Хмельницкая 1362 24662 0,68 16,0 18096 35066 3,6 18,0

Черкасская 17325 30628 0,85 15,3 22354 36624 3,8 13,1

Черновецкая 10939 16552 0,46 10,9 9892 23245 2,4 23,8

Черниговская 15406 26530 0,74 14,6 17008 29347 3,0 14,6
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альных образований (областей) необходимо провести 
анализ и обобщить все доступные факторы, которые 
влияют на производство ВРП. Оценка сбалансирован-
ности развития региональной экономики с помощью 
парного и многофакторного корреляционного анализа 
показывает силу связей между взаимозависимыми фак-
торами, которые характеризуют процессы, происходя-
щие в экономике территорий. С помощью корреляци-
онного анализа выявляется статистическая связь между 
постоянными и переменными факторами и оценивает-
ся степень их тесноты. С этой целью нами проведено ис-
следование влияния друг на друга факторов производ-
ственного и социально-экономического уровня функ-
ционирования регионов. При этом выявились взаимо-
связи факторов корреляционной матрицы проверкой 
коэффициентов на значимость по критерию Стьюдента 
и Пирсона. Это позволило выделить ряд факторов, ко-
эффициенты парной и многофакторной корреляции ко-
торых характеризуют стойкость и сбалансированность 
процессов производства и социально-экономического 
развития регионов в динамике. Такими факторами 

оказались: объем реализованной промышленной про-
дукции, валовая продукция сельского хозяйства, дохо-
ды населения, текущие налоги, сбережения населения, 
капитальные инвестиции, объемы экспорта. Расчеты 
осуществлялись на основе статистической информации 
Государственного комитета статистики Украины. Пока-
затели по регионам, которые не отображались в стати-
стических сборниках (текущие налоги, сбережения на-
селения), определялись расчетным методом на основе 
имеющейся статистической информации. Пар-ные ко-
эффициенты корреляции отображают наличие и тесно-
ту зависимости ВРП от каждого фактора, который вли-
яет на его формирование, многофакторная корреляция 
отображает совокупное влияние на ВРП всех отобран-
ных факторов. Для оценки зависимости была примене-
на шкала: при величине коэффициента 0,1–0,3 – слабая; 
0,3–0,5 – умеренная; 0,5–0,7– заметная; 0,7–0,9 – высо-
кая; больше 0,9 – прямая. Коэффициенты корреляции 
рассчитаны путем сопоставления динамических рядов 
показателей соответствующих показателей факторов за 
период 2007–2014 гг. (табл. 2).

таблица 2

Матрица корреляционного механизма формирования валового регионального продукта в областях Украины за период 
2007–2014 гг.

Украина/области

парные коэффициенты корреляции факторов

Много-
факторная  

корреляция
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Украина 0,81 0,91 0,74 0,66 –0,49 – 0,85 –0,37 0,86

Винницкая 0,80 0,69 0,83 0,63 0,18 0,53 0,95 0,80

Волынская 0,14 –0,13 0,37 0,38 –0,24 –0,07 0,66 0,42

Днепропетровская 0,90 0,84 0,87 0,86 0,13 0,92 0,58 0,92

Донецкая 0,85 0,71 0,73 0,99 0,46 0,91 0,86 0,48

Житомирская 0,60 0,35 0,61 0,54 –0,64 0,08 0,84 0,60

Закарпатская 0,39 –0,07 0,47 0,48 0,26 –0, 09 0,67 0,57

Запорожская 0,95 0,85 0,97 0,94 0,56 0,80 0,90 0.92

Ивано-Франковская 0,69 0,38 0,75 0,64 0,01 0,34 0,74 0,67

Киевская 0,91 0,73 0,95 0,84 0,10 0,84 0,97 0,91

Кировоградская 0,61 0,27 0,48 0,36 0,42 0,20 0,80 0,61

Луганская 0,86 0,58 0,59 0,94 0,49 0,56 0,80 0,60

Львовская 0,93 0,66 0,96 0,90 –0,23 0,67 0,96 0,80

Николаевская 0,62 0,62 0,80 0,72 –0,50 0,33 0,86 0,65

Одесская 0,20 0,87 0,94 0,93 0,15 0,74 0,86 0,27

полтавская 0,88 0,74 0,83 0,93 0,10 0,72 0,88 0,88

Ровненская 0,30 0,06 0,51 0,29 0,20 –0,22 0,70 0,31

Сумская 0,58 0,23 0,67 0,50 0,14 –0,06 0,82 0,62

Тернопольская 0,20 –0,04 0,22 0,13 –0,64 –0,05 0,62 0,15
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Как видно из матрицы корреляционного механизма 
формирования валового регионального продукта, 
наиболее высокие коэффициенты парной и мно-

гофакторной корреляции отмечены в Харьковской (0,93), 
Днепропетровской и Запорожской (0,92), Киевской (0,91), 
Полтавской (0,88), Черкасской (0,86), Винницкой (0,80) 
областях. Характерно, что в этих областях высокий уро-
вень многофакторной корреляции формируется за счет 
высокого в сравнении с другим регионами развития про-
мышленности и сельского хозяйства. Эти две ведущие 
отрасли экономики формируют также более высокие 
доходы населения, текущие налоги, сбережения населе-
ния, капитальные инвестиции и экспорт, вследствие чего 
достигаются и высокие темпы экономического развития 
территорий. То есть, тесное и взаимосвязанное влияние 
доходов населения, налогов и сбережений населения 
способствует развитию ведущих отраслей экономики и 
социально-экономическому состоянию региона и страны 
в целом. Характерно, что в этих областях коэффициент 
корреляции между объемом реализации промышленной 
продукции и объемом валового регионального продукта 
достигает показателя 0,76–0,94. 

Коэффициенты корреляции между объемом вало-
вой продукции сельского хозяйства и валовым регио-
нальным продуктом в этих регионах также составляют 
0,74–0,85. Опыт развитых стран свидетельствует о том, 
что существует достаточно четкая зависимость между 
частью сбережений в доходах населения и темпами ро-
ста экономики. Соотношение накопления основного ка-
питала и валовых сбережений показывает, какая часть 
сохраненных экономикой ресурсов используется с це-
лью накопления и воспроизводства основного капита-
ла в производстве [13; 14]. Рост объемов капитальных 
инвестиций влияет на объемы и качество производ-
ственных ресурсов, которые, в свою очередь, становят-
ся основой роста объемов промышленной и сельско-
хозяйственной продукции и ее экспорта. Формируется 
цепь: «валовой региональный продукт (ВРП) – доходы 
населения – налоги – сбережения – капитальные инве-
стиции – экспорт – ВРП». Если в этой цепи возрастает 
ВРП, то возрастают и доходы населения, сбережения, 
капитальные инвестиции, экспорт, что влияет на после-
дующий рост ВРП. 

С целью углубленного изучения механизма форми-
рования ВРП с помощью программного пакета Mathcad 
нами проведен экономико-статистический анализ фор-
мирования его объемов в разрезе областей и в целом по 
стране. Для разработки корреляционно-регрессивной 

модели формирования ВРП регионов и страны приме-
нена формула:

      
0 1 1 2 2 3 3

4 4 5 5 6 6 7 7 ,
Y a a g a g a g

a g a g a g a g
    

   

  

(1)

где a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 – коэффициенты регрессии, ко-
торые обозначают влияние (положительное или отрица-
тельное) определенного фактора на объем ВРП. В наших 
расчетах: a0 – свободный член системы, который услов-
но означает объем фактора, не введенного в программу 
расчетов; g1 – реализация промышленной продукции, 
млн грн; g2 – валовая продукции сельского хозяйства, 
млн грн; g3 – доходы населения, млн грн; g4 – текущие 
налоги, млн грн; g5 – сбережение населения, млн грн;  
g6 – капитальные инвестиции, млн грн; g7 – экспорт,  
млн грн. Y отображает ВРП в динамике за соответству-
ющий период (табл. 3).

Формула считается достоверной, когда расчеты с 
ее использованием отличаются от фактических 
данных не более, чем на 5%. В нашем случае это 

требование выполняется. Если коэффициенты корреля-
ции отображают наличие и тесноту связей между резуль-
тативным показателем и ВРП, то регрессионный анализ 
отображает модели формирования ВРП регионов на 
основе тех же факторов. Коэффициенты регрессии ха-
рактеризуют степень значимости каждого фактора на 
уровень результативного показателя ВРП. Аналитическая 
значимость корреляционно-регрессионной модели за-
ключается в том, что, во-первых, с достоверной точностью 
определяется фактор, по которому выявляются резервы 
повышения результативного показателя; во-вторых, вы-
являются объекты с высоким уровнем ведения хозяйства; 
в-третьих, возникает возможность количественно и ка-
чественно измерять экономический эффект от проведе-
ния организационно-экономических мероприятий. 

Корреляционно-регрессивное моделирование ста-
новится инструментом прогнозирования региональной 
экономической системы в направлении стабильного 
экономического роста. Как видно из моделей формиро-
вания ВРП регионов (см. табл. 3), мультипликатор ин-
вестиций, рассчитанный по формуле М = ∆Y / ∆I [15],  
в Черкасской области составляет 3,6, в Харьковской – 
3,4, в Днепропетровской – 1,14, во Львовской и Винниц-
кой – 1,04. Организационно-экономический механизм, 
который сформировался на территориях этих областей, 
отвечает признакам полюсов роста. Мультипликацион-
ный эффект инвестиций экономик этих регионов сраба-

Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

харьковская 0,94 0,88 0,98 0,89 0,18 0,52 0,87 0,93

Херсонская 0,23 0,17 0,39 0,34 –0,59 –0,37 0,62 0,27

Хмельницкая 0,54 0,52 0,65 0,47 0,33 0,14 0,85 0,58

черкасская 0,76 0,85 0,77 0,79 0,46 0,19 0,75 0,86

Черновецкая –0,2 –0,32 0,09 0,02 0,49 –0,65 0,29 –0,41

Черниговская 0,52 0,29 0,57 0,16 0,21 0,14 0,86 0,47
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таблица 3

Корреляционно-регресионный механизм формирования валового регионального продукта регионов Украины

Украина/области Формула формирования ВРп

Динамические темпы прироста  
за 2010–2014 гг.

Мультипли-
катор  

инвестиций

ВР
п

До
хо

до
в 

 
на

се
ле

ни
я

Н
ал

ог
ов

Сб
ер

еж
ен

ий

И
нв

ес
ти

ци
й

1 2 3 4 5 6 7 8

Украина
Y = 0,352g1 + 0,619g2 – 0,013g3 + 5,9644 –  

– 2,828g5 – 0,484g6 + 0,033g7 + 87,4 = 962,9
3,3 9,0 10,6 –0,9 4,5 0,73

Винницкая
Y = 0,24g1 + 0,526g2 + 0,723g3 – 2,982g4 –  
– 1,958g5 + 1,243g6 – 0,118g7 – 5,4 = 38,5

13,0 11,0 6,8 13 12,5 1,04

Волынская
Y = 0,58g1 + 0,652g2 – 0,617g3 + 0,119g4 +  
+ 0,867g5 + 1,243g6 – 0,118g7 – 5,4 = 38,5

10,4 10,3 19,6 –0,7 17,6 0,6

Днепропетровская
Y = 2,596g1 + 2,577g2 + 2,518g3 –101,8g4 – 

–15,63g5 + 24,036g6 – 0,717g7 – 227 = 104,2
7,1 11,8 11,0 –0,8 6,2 1,14

Донецкая
Y = –0,102g1– 6,157g2 + 0,054g3 + 12,151g4 +  

+ 2,831g5 + 0,372g6 + 0,072g7 + 79,3 = 43,3
–7,6 4,4 16,8 –0,5 –0,4 –19

Житомирская
Y = 2,461g1 + 0,958g2 + 1,728g3 – 2,026g4 –  

– 1,247g5 + 0,762g6 + 0,84g6 –
 1,5 = 28,3

10,9 9,1 5,0 –0,8 9,6 1,13

Закарпатская
Y = 1,063g1 + 2,652g2 + 0,599g3 + 3,098g4 +  

+ 2,208g5 + 0,32g6 – 0,085g7 – 19,8 = 29,9
18,2 9,2 15,4 –0,8 4,5 4,04

Запорожская
Y = 0,512g1–2,8g2 – 0,352g3 + 11,943g4 + 7,682g5 + 

 + 0,816g6 + 0,02g7 – 1,5 = 52,8
5,4 10,8 0,8 22,8 –6,0 –0,9

Ивано-Франковская
Y = –0,811g1 + 7,15g2 + 2,699g3 – 44,431g4 –  
– 4,536g5 + 0,894g6 + 0,555g7 + 57,5 = 28,6

8,7 9,4 9,7 –0,8 11,8 –0,7

Киевская
Y = 4,395g1 + 29,829g2 + 6,912g3 + 11,702g4 + 

16,521g5 + 2,061g6 – 3,529g7 – 460 = 65,4
9,8 10,5 21,3 8,1 14,8 –0,7

Кировоградская
Y = –0,48g1 + 0,28g2 + 1,147g3 – 4,915g4 +  

+ 3,253g5 + 1,185g6 – 0,034g7 –2 = 22
8,7 9,6 5,7 –0,9 10,1 –0,9

Луганская
Y = –0,127g1 + 3,227g2 – 0,499g3 + 16,679g4 –  

– 10,153g5 – 0,634g6 + 0,054g7 + 13,6 = 8,5
–6,5 7,2 10,5 –0,9 –2,0 –3,2

Львовская
Y = 1,382g1 + 9,813g2 + 0,225g3 + 9,16g4 +  

+ 12,475g5 – 0,542g6 – 0,689g7 – 106,8 = 66,5
12,4 9,7 3,5 7,6 11,9 1,04

Николаевская
Y = 0,141g1 + 1,255g2 + 0,849g3 – 7,941g4 –  
– 6,966g5 – 3,761g6 + 0,017g7 + 22,4 = 35,8

10,5 9,0 6,6 –0,7 –4,4 –2,4

Одесская
Y = 0,32g1 + 0,739g2 + 0,01g3 + 5,727g4 +  

+ 2,789g5 – 1,726g6 + 0,334g7 + 21,4 = 55,9
0,9 11,0 19,3 –0,7 –1,0 –0,9

Полтавская
Y = 0,41g1 + 1,185g2 + 0,675g3 + 3,26g4 +  
+ 2,879g5– 0,667g6 – 0,079g7 – 13,3 = 38,5

7,2 9,8 20,3 –0,8 9,1 –0.21

Ровненская
Y = 0,608g1 + 12,198g2 – 1,161g3 + 36,811g4 +  

+ 10,71g5 + 0,079g6 – 0,811g7 – 76,4 = 25,6
12,7 10,6 9,9 –0,8 9,7 1,3

Сумская
Y = 0,608g1 + 12,198g2 – 1,161g3 + 36,811g4 +  

+ 10,71g5 – 0,08g6 – 0,811g7 – 76,4 = 26,7
9,8 9,3 19,3 –0,8 6,3 1,6

Тернопольская
Y = 0,569 g1 + 0,547g2 + 0,418g3 + 0,719g4 +  

+ 0,042g5 + 0,017g6 – 0,028g7 – 2,5 = 20,3
12,4 8,5 11,3 –0,8 4,9 2,5

харьковская
Y = 4,346g1 + 5,757g2 + 0,271g3 – 26,583g4 +  

+ 4,357g5 + 0,261g6 – 2,17g7 – 90,6 = 103,2
12,1 9,9 8,9 1,6 3,6 3,4

Херсонская
Y = 0,804g1– 0g2 + 0,204g3 + 5,262g4 – 1,614g5 + 

+ 0,717g6 – 0,011g7 – 2,8 = 22,8
9,8 9,7 12,5 –0,9 3,9 2,5

Хмельницкая
Y = –1,246g1 + 0,158g2 + 1,235g3 + 0,782g4 +  

+ 2,475g5 + 2,788g6 + 0,217g7 –13 = 35,1
17,9 9,7 7,7 –0,7 8,4 2,1
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

черкасская Y = –0,64g1 + 0,395g2 + 1,725g3–3,957g4 +  
+ 1,595g5 + 3,76g6 + 0,073g7 – 12,5 = 36,6 13,1 9,1 12,9 26,4 3,6 3,6

Черновецкая Y = –6,852g1 + 0,74g2 + 1,156g3 + 1,875g4 +  
+ 7,825g5 + 0,419g6 + 1,135g7 – 1 = 23,2 23,8 9,1 13,4 –0,8 –2,0 –11,9

Черниговская Y = –4,436g1 + 1,69g2 + 1,287g3 + 1,965g4 +  
+ 2,948g5 + 2,43g6 + 1,054g7 – 4,3 = 29,3 14,6 8,9 5,7 –0,8 8,5 1,7

тывает при условии, когда динамические темпы приро-
ста ВРП превышают темпы прироста инвестиций. В то 
же время при показателях мультипликаторов инвести-
ций 1,04 в экономиках Винницкой, Днепропетровской 
и Львовской областей в 2014 г. начался спад производ-
ства. Последующее наращивание налогов и снижение 
объемов инвестиций повлечет значительный спад про-
изводства этих областей. 

При динамических темпах прироста ВРП 13,1% 
в Черкасской области и 12,1% в Харьковской области 
даже при темпах прироста налогов соответственно в 
12,9% и 8,9%, мультипликатор инвестиций составляет 
3,6 и 3,4 единиц, что дает возможность стабильно раз-
виваться Харьковской области – как полюсу роста про-
мышленного производства, Черкасской области – как 
полюсу роста аграрного производства [16], то есть по 
принципу экономического роста. Реформирование эко-
номики страны по принципам моделей Харьковской и 
Черкасской областей даст возможность вывести страну 
на уровень развитых европейских стран.

ВыВОДы
Полюса роста промышленного и аграрного про-

изводства возникают и развиваются в тех территори-
альных социально-экономических зонах, где обеспе-
чивается действие совокупности факторов механизма 
экономического роста. В полюсе роста обеспечивается 
опережающий рост валового регионального продукта в 
сравнении с объемами налогов. Доходы и расходы насе-
ления полюсов роста обеспечивают объемы сбережений, 
в результате которых срабатывает позитивный эффект 
мультипликатора инвестиций. Сбалансированное раз-
витие экономической системы полюсов роста обеспечи-
вает безопасное динамическое развитие регионов даже 
в условиях кризиса национального производства.         
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Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України
У статті здійснено спробу обґрунтувати сутність поняття вмотивованості як складової життєздатності соціальноекономічної системи. 
Обґрунтовано сукупність показників вмотивованості суб’єктів господарювання на основі методології фінансовоекономічного аналізу, до яких 
віднесено: показник плинності кадрів; коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу; рентабельність персоналу підприємства; про-
дуктивність праці персоналу; рівень соціальної захищеності персоналу; темп зростання рівня середньої заробітної плати. За пропонованою 
сукупністю показників вмотивованості здійснено аналіз їх тенденцій на кількох промислових підприємствах України, у результаті чого підтвер-
джено їх негативні тенденції та низький рівень. З метою формування загального уявлення про рівень вмотивованості промислових підприємств 
у подальших дослідженнях планується побудувати інтегральний показник.
Ключові слова: промисловість, вмотивованість, аналіз, оцінювання, заробітна плата, кадри, рентабельність, продуктивність.
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Андрющенко И. Е. Анализ показателей мотивированности 

промышленных предприятий Украины
В статье предпринята попытка обосновать сущность понятия мо-
тивированности как составляющей жизнеспособности социально
экономической системы. Обоснована совокупность показателей мо-
тивированности субъектов хозяйствования на основе методологии 
финансовоэкономического анализа, к которым отнесены: показа-
тель текучести кадров; коэффициент оборота по приему персонала 
на работу; рентабельность персонала предприятия; производитель-
ность труда персонала; уровень социальной защищенности персона-
ла; темп роста уровня средней заработной платы. По предлагаемой 
совокупности показателей мотивированности осуществлен анализ 
их тенденций на нескольких промышленных предприятиях Украины, в 
результате чего подтверждены их негативные тенденции и низкий 
уровень. С целью формирования общего представления об уровне мо-
тивированности промышленных предприятий в дальнейших исследо-
ваниях планируется построить интегральный показатель.
Ключевые слова: промышленность, мотивированность, анализ, оцен-
ка, заработная плата, кадры, рентабельность, производительность.
Табл.: 9. Формул: 7. Библ.: 10. 
Андрющенко Ирина Евгеньевна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры финансов, банковского дела и страхования, Запорож-
ский национальный технический университет (ул. Жуковского, 64, За-
порожье, 69063, Украина)
E-mail: ludat2006@yandex.ru

UDC 65.011.4
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of the Industrial Enterprises of Ukraine
The article attempts to substantiate essence of the concept of motivation as 
a component of viability of a socioeconomic system. A set of indicators of 
motivation of economic entities has been substantiated on the basis of meth-
odology of the financialeconomic analysis, including: indicator of fluctuation 
of personnel; coefficient of turnover in terms of hiring personnel; profitability 
of the personnel of enterprise; personnel productivity; level of the social pro-
tection of personnel; rate of growth of the average wage level. Using the pro-
posed set of indicators of motivation, an analysis of their trends for several 
industrial enterprises of Ukraine was carried out, which resulted in confirm-
ing their negative tendencies and the low level. With the aim of forming the 
common perception as to the level of motivation of industrial enterprises for 
further researches, it is planned to build an integrated indicator.
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Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України
У статті здійснено спробу обґрунтувати сутність поняття вмотивованості як складової життєздатності соціальноекономічної системи. 
Обґрунтовано сукупність показників вмотивованості суб’єктів господарювання на основі методології фінансовоекономічного аналізу, до яких 
віднесено: показник плинності кадрів; коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу; рентабельність персоналу підприємства; про-
дуктивність праці персоналу; рівень соціальної захищеності персоналу; темп зростання рівня середньої заробітної плати. За пропонованою 
сукупністю показників вмотивованості здійснено аналіз їх тенденцій на кількох промислових підприємствах України, у результаті чого підтвер-
джено їх негативні тенденції та низький рівень. З метою формування загального уявлення про рівень вмотивованості промислових підприємств 
у подальших дослідженнях планується побудувати інтегральний показник.
Ключові слова: промисловість, вмотивованість, аналіз, оцінювання, заробітна плата, кадри, рентабельність, продуктивність.
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Андрющенко И. Е. Анализ показателей мотивированности 

промышленных предприятий Украины
В статье предпринята попытка обосновать сущность понятия мо-
тивированности как составляющей жизнеспособности социально
экономической системы. Обоснована совокупность показателей мо-
тивированности субъектов хозяйствования на основе методологии 
финансовоэкономического анализа, к которым отнесены: показа-
тель текучести кадров; коэффициент оборота по приему персонала 
на работу; рентабельность персонала предприятия; производитель-
ность труда персонала; уровень социальной защищенности персона-
ла; темп роста уровня средней заработной платы. По предлагаемой 
совокупности показателей мотивированности осуществлен анализ 
их тенденций на нескольких промышленных предприятиях Украины, в 
результате чего подтверждены их негативные тенденции и низкий 
уровень. С целью формирования общего представления об уровне мо-
тивированности промышленных предприятий в дальнейших исследо-
ваниях планируется построить интегральный показатель.
Ключевые слова: промышленность, мотивированность, анализ, оцен-
ка, заработная плата, кадры, рентабельность, производительность.
Табл.: 9. Формул: 7. Библ.: 10. 
Андрющенко Ирина Евгеньевна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры финансов, банковского дела и страхования, Запорож-
ский национальный технический университет (ул. Жуковского, 64, За-
порожье, 69063, Украина)
E-mail: ludat2006@yandex.ru

UDC 65.011.4
Аndryushchenko І. Y. Analyzing the Motivation Indicators  

of the Industrial Enterprises of Ukraine
The article attempts to substantiate essence of the concept of motivation as 
a component of viability of a socioeconomic system. A set of indicators of 
motivation of economic entities has been substantiated on the basis of meth-
odology of the financialeconomic analysis, including: indicator of fluctuation 
of personnel; coefficient of turnover in terms of hiring personnel; profitability 
of the personnel of enterprise; personnel productivity; level of the social pro-
tection of personnel; rate of growth of the average wage level. Using the pro-
posed set of indicators of motivation, an analysis of their trends for several 
industrial enterprises of Ukraine was carried out, which resulted in confirm-
ing their negative tendencies and the low level. With the aim of forming the 
common perception as to the level of motivation of industrial enterprises for 
further researches, it is planned to build an integrated indicator.
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Неспроможність суб’єктів господарювання Украї-
ни виживати в складних умовах сьогодення 
обумовлює загострення існуючих проблем, зо-

крема в галузі промисловості, та поширення нових кри-
зових явищ іззовні. Пошук нових інструментів вижи-
вання вітчизняних суб’єктів господарювання спрямо-
вано в площину методології життєздатності соціально-
економічних систем. Інтегроване значення життєздат-
ності обумовлює як функціональну, так і направлену на 
розвиток складову діяльності суб’єктів. Неспроможність 
суб’єктів забезпечити стабільне функціонування знижує 
вірогідність набуття ними життєздатної траєкторії за 
рахунок забезпечення стабільного зростання і розвитку 
загалом. Життєздатність соціально-економічної систе-
ми досліджується як функція оцінок стійкості, надій-
ності, живучості та вмотивованості, яка є результатом 
перехрещення комерційних інтересів, наявних ресурсів 
та цілей діяльності суб’єкта.

Поняття вмотивованості соціально-економічних 
систем є частиною теорії життєздатності, яку в Украї-
ні представлено напрацюваннями двох наукових на-
прямків: під керівництвом члена-кореспондента НАН 
України, д-ра екон. наук, проф. Ю. Г. Лисенко [1] та під 
керівництвом д-ра екон. нау, проф. Л. Н. Сергєєвої [2]. 
Відмінності цих двох наукових напрямків розвитку те-
орії життєздатності полягають у різному сприйнятті 
теорії С. Біра [3] як фундаменту теорії життєздатно-
сті. Інтегроване значення життєздатності соціально-
економічної системи є функцією її надійності, стійко сті, 
вмотивованості та живучості. Подальшого розвитку 
означена теорія набуває шляхом адаптації її основних 
концептів до окремих економічних сфер, зокрема: бан-
ківський сектор [4], податкова система [5; 6], а також 
суб’єктів господарювання [7; 8]. Проте, зважаючи на 
кризу в українському суспільстві та економіці, у частині 
оцінювання вмотивованості промислових підприємств 
щодо результатів їх діяльності приділено недостатньо 
уваги, що зумовило необхідність подальших досліджень 
в означеній тематиці.

Метою статті обрано аналіз показників вмотиво-
ваності промислових підприємств України. 

У роботі приймається, що вмотивованість – струк-
тура мотивів, потреб, інтересів, цілей (здатність суб’єктів 
оподаткування цілеспрямовано й активно діяти на під-
ставі власних мотивів, які розглядають за [3, с. 13] як 
«сукупність потреб (як джерела активності) та причин, 
що визначають спрямованість поведінки або діяльності» 
[5, с. 121]. Оцінимо та проаналізуємо ряд показників, що 
характеризують параметр вмотивованості промислово-
го підприємства, який визначимо таким чином:

             ( ).PR V P PR SZV = f PK,K ,K ,R ,P ,R
 

(1)

1) Показник плинності кадрів PK [30, c. 129]:

  
100VB T

P

P + P
PK = ,

S


  

(2)

де PVB – кількість працівників підприємства, звільнених 
за власним бажанням, осіб; PT – кількість працівників 
підприємства, звільнених за порушення трудової дис-
ципліни, осіб; SP – середньооблікова чисельність персо-
налу, осіб.

2) Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на 
роботу KPR [9, c. 129]:

      
PR

PR
P

P
K ,

S


  

(3)

де PPR – кількість прийнятого на роботу персоналу, 
осіб.

3) Рентабельність персоналу промислового під-
приємства RP [9, c. 154]:

    
100OD

P
P

P
R = ,

S


  

(4)

де POD – прибуток від операційної діяльності, тис. грн.
4) Продуктивність праці персоналу PPR [9, c. 139]:

       
Ч

PR
P

D
P ,

S


  

(5)

де DЧ – чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
5) Рівень соціальної захищеності персоналу RSZ  

[9, c. 132]:
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MD
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(6)

де MD – матеріальна допомога, тис. грн; j – кількість 
видів матеріальної допомоги, а саме: матеріальна допо-
мога багатодітним сім’ям, допомога на лікування, оздо-
ровлення, ювілейних дат, відпустки та інше, тис. грн.

Аналіз рівня продуктивності праці працівників 
необхідно розглядати в тісному зв’язку з рівнем 
оплати праці, оскільки зі зростанням продук-

тивності праці з’являються передумови, які сприяють 
підвищенню заробітної плати. Отже, розглянемо такий 
показник параметра вмотивованості, а саме: темп зро-
стання середньої заробітної плати.

6) Темп зростання середньої заробітної плати TZP:

  1
100t

ZP
t

ZP
T = ,

ZP


  

(7)

де ZPt – рівень середньої заробітної плати в поточному 
періоді, грн; ZPt–1 – рівень середньої заробітної плати в 
попередньому періоді, грн.

У табл. 1 – табл. 9 наведено розраховані показники 
за період 2012–2015 рр., що характеризують параметр 
вмотивованості для досліджуваних підприємств про-
мислової галузі.

У табл. 1 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Мотор 
Січ» та проаналізуємо їх напрямок змін.

Як видно з даних табл. 1, показник плинності ка-
дрів у 2013 р. порівняно з 2012 р. зріс на 2,63%, але вже 
у 2014 р. порівняно з 2013 р. знизився на 0,35%, що свід-
чить про позитивну динаміку та ефективну політику 
підприємства щодо накопичення людського капіталу. 
Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу 
свідчить про оновлення складу трудового колективу 
підприємства молодими кадрами, його значення лежить 
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таблиця 1

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «Мотор Січ»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 0,44 3,07 2,72 3,27

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 1,80 1,64 1,56 1,22

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 8,8 8,1 13,7 22,6

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 286,4 317,9 402,0 528,8

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 3,96 3,77 1,83 1,33

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 7,6 9,4 12,9 36,1

Джерело: складено за [10].

в межах від 1,8% до 1,22%. Рентабельність персоналу під-
приємства поступово збільшується – з 8,82% у 2012 р. до 
22,64% у 2015 р. Цей показник тісно зв’язаний з показни-
ком продуктивності праці, яка, до речі, теж має зростаю-
чу тенденцію – з 286,4 грн у 2012 р. до 528,8 грн у 2015 р.  
Рівень соціальної захищеності персоналу, на жаль, має 
спадаючий характер: у 2014 р. він становив майже 4%, 
а вже у 2015 р. – лише 1,33%. Тобто підприємство ви-
діляло в середньому за чотири роки близько 2,72% усіх 
своїх витрат на різного роду матеріальну допомогу пра-
цівникам підприємства. Позитивним є зростання рівня 
середньої заробітної плати з 7,56% у 2013 р. до 12,94% у 
2015 р. Загалом за чотири роки рівень середньої заробіт-
ної плати зріс на 36,12% (у 2015 р. порівняно з 2012 р.).

У табл. 2 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Запо-
ріжтрансформатор» і проаналізуємо їх напрямок змін.

З розрахованих даних, наведених у табл. 2, вид но, що 
коефіцієнт плинності кадрів у 2015 р. порівняно з 2014 р.  
зріс на 26,7%, а відносно 2012 р. – у 6,7 разу. Це озна-

чає, що частка звільнених працівників, з різних причин, 
щороку збільшується. Коефіцієнт обороту з прийняття 
персоналу на роботу щороку збільшується в середньому 
на 6,3%. У 2015 р. він склав 3%, що на 20,1% більше, ніж 
у попередньому році. Рентабельність персоналу підпри-
ємства знижується та у 2015 р. становить лише 0,42%, 
що на 98,5% менше, ніж у 2012 р. і на 90,2% менше, ніж 
у 2014 р. Таке різке зниження відбулось у зв’язку зі зна-
чним зменшенням прибутку від операційної діяльності 
підприємства. Продуктивність праці персоналу також 
знизилася з рівня 807,9 грн до 377,3 грн, або на 53,3%. 
Така динаміка свідчить про зменшення кількості продук-
ції, що виробляється за одиницю часу. Втім, можна помі-
тити незначне зростання продуктивність праці у 2015 р.  
на 5,25%, чому сприяло зростання заробітної плати на 
25,8%. Також у 2015 р. зріс рівень соціальної захищеності 
персоналу майже на 4% порівняно з 2014 р. 

У табл. 3 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «ЗАЗ» та 
проаналізуємо їх напрямок змін.

таблиця 2

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «Запоріжтрансформатор»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 5,0 6,0 26,8 33,9

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 2,54 2,71 2,49 3,00

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 28,83 14,11 4,29 0,42

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 807,99 566,86 358,48 377,30

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 2,65 5,19 4,97 5,16

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 2,40 –13,5 –5,5 25,8

Джерело: складено за [10].

таблиця 3

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «ЗАЗ»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 1,8 2,1 39,4 39,7

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 2,13 1,69 1,36 1,73

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 4,30 2,98 0,00 0,00

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 627,00 309,68 363,64 350,43

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 2,98 3,78 4,37 3,06

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 7,50 12,9 35,4 50,4

Джерело: складено за [10].
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З даних, наведених у табл. 3, бачимо, що коефіцієнт 
плинності кадрів у 2015 р. порівняно з 2012 р. зріс з 
1,8% майже до 40%, що є негативним, оскільки свід-

чить про різке скорочення персоналу підприємства. Це 
відбувається в першу чергу через низьку платоспромож-
ність підприємства та нестійкий фінансовий стан, що і 
спонукає керівництво до скорочення штату робітників. 
Рентабельність персоналу підприємства та продуктив-
ність праці також зменшуються: у 2014 та 2015 рр. дорів-
нює нулю, адже у цей період підприємство не отримува-
ло прибутку від операційної діяльності. Продуктивність 
праці зменшилася на 3,6% відносно 2014 р. і на 44,1% 
відносно 2012 р. Отже, можна сказати, що ПАТ «ЗАЗ» 
неефективно використовує ресурси для виробництва 
продукції. Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на 
роботу до 2014 р. знижувався, а у 2015 р. зріс на 27,6% 
і склав 1,73%, отже, підприємство намагається вийти з 
кризового стану та поступово оновлює кадровий склад. 
Середній рівень заробітної плати щороку зростає в се-
редньому на 26,5%. Рівень соціальної захищеності персо-
налу у 2015 р. знизився на 29,9%, що відбулося у зв’язку зі 
складним фінансовим станом підприємства.

У табл. 4 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Ново-
краматорський машинобудiвний завод» і проаналізуємо 
їх напрямок змін.

З розрахованих даних, наведених у табл. 4, видно, 
що коефіцієнт плинності кадрів у 2015 р. порівняно з 
2014 р. зріс на 23,1%, а порівняно з 2012 р. –на 90,2% і 
склав 18,4%. Таке зростання характеризує збільшення 
частки звільненого персоналу з різних причин. Кое-
фіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу має 
коливальний характер. Так, у 2015 р. відносно 2014 р. 

маємо збільшення на 26,4%, а порівняно з 2012 р. – на 
19,2%. Отже, підприємство оновлює колектив молоди-
ми та перспективними кадрами на рівні 5,22% від се-
редньооблікової чисельності персоналу. Рентабельність 
персоналу підприємства у 2015 р. становить майже 9%, 
що характеризує ефективність роботи колективу ПАТ 
«Новокраматорський машинобудiвний завод». Про-
дуктивність праці працівників підприємства поступово 
зростає, а саме: у 2015 р. порівняно з 2014 р. – на 60,6%, 
а порівняно з 2012 р. – майже на 27%. Середній рівень 
заробітної плати щороку зростає в середньому на 14%, 
що є позитивним в діяльності досліджуваного підпри-
ємства. Рівень соціальної захищеності персоналу зро-
став до 2014 р. у середньому на 17%, а у 2015 р. спостері-
гається зменшення на 9,4% порівняно з 2014 р. і на 44,1% 
порівняно з 2012 р.

У табл. 5 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Авто-
КрАЗ» та проаналізуємо їх напрямок змін.

У розрахованих даних, наведених у табл. 5, спо-
стерігається позитивна динаміка зменшення 
коефіцієнта плинності кадрів. Так, у 2015 р. по-

рівняно з 2014 р. він зменшився на 61,5%, а порівняно з 
2012 р. – на 74%, що свідчить про постійність кадрового 
складу підприємства. Коефіцієнт обороту з прийняття 
персоналу на роботу щороку зростає та у 2015 р. ста-
новив 6,8%, що на 22,3% більше, ніж 2014 р. Зазначена 
динаміка свідчить про оновлення персоналу молодими 
кадрами та накопичення людського капіталу підприєм-
ства. Рентабельність персоналу підприємства у 2015 р. 
дещо знизилася (на 26,2%) внаслідок зменшення доходу 
від операційної діяльності. Продуктивність праці персо-

таблиця 4

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «Новокраматорський машинобудiвний завод»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 9,7 12,6 14,9 18,4

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 4,38 5,42 4,13 5,22

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 0,38 1,86 0,00 8,90

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 184,30 221,53 233,37 296,07

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 12,9 14,1 20,9 11,7

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 9,80 18,4 21,1 6,8

Джерело: складено за [10].

таблиця 5

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «АвтоКрАЗ»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 13,3 13,5 9,1 3,5

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 2,83 3,50 5,59 6,84

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 0,00 1,88 14,21 10,48

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 140,36 189,12 495,10 539,38

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 9,4 13,1 9,0 7,9

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 2,50 1,8 33,3 13,6

Джерело: складено за [10].
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налу також має аналогічну динаміку і зменшується май-
же на 9%. Що стосується середньої заробітної плати, то 
вона зростає у 2015 р. на 13,6% порівняно з 2014 р. А ось 
рівень соціальної захищеності персоналу знижується на 
11,6% відносно 2012 р. і на 16% відносно 2014 р. Звісно, 
це є негативним, оскільки підприємство намагається 
мінімізувати витрати на надання різного роду допомоги 
своїм працівникам.

У табл. 6 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Крю-
кiвський вагонобудiвний завод» та проаналізуємо їх на-
прямок змін.

З отриманих даних, наведених у табл. 6, видно, що 
коефіцієнт плинності кадрів щороку зростає. Так, 
у 2015 р. порівняно з 2014 р. він зріс на 35%, а по-

рівняно з 2012 р. – у 4,3 разу. Як зазначалося вище, це не є 
позитивним, адже спостерігається досить висока частка 
персоналу, що звільняється. Коефіцієнт обороту з при-
йняття персоналу на роботу навпаки знижується: у 2015 р.  
становить 1,6%, що на 53% менше, ніж у 2012 р. і на 18% 
менше 2014 р. Це не є позитивним, адже для активного 
розвитку підприємству важливо оновлювати колектив 
новими молодими кадрами. Рентабельність персоналу 
підприємства у 2013 р. знизилася на 65,5%, а з 2014 р. вза-
галі дорівнює нулю, тому що, відповідно до фінансової 
звітності підприємства, фінансовий результат від опера-
ційної діяльності також дорівнює нулю. Продуктивність 
праці знижується з рівня 851,3 грн до 219,4 грн, або на 
74%, тим самим характеризуючи зниження ефективності 
виробництва. Середній рівень заробітної плати знижу-
ється у 2015 р. на 32,4%, що є вкрай негативним у ринко-
вих умовах господарювання. А що стосується рівня соці-

альної захищеності персоналу, то він зростає з рівня 3,2% 
до 11,3%, або у 3,5 разу. Це свідчить про те, що підпри-
ємство намагається зберегти робочі місця і не допустити 
масового звільнення членів трудового колективу.

У табл. 7 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Полтав-
ський турбомеханiчний завод» та проаналізуємо їх на-
прямок змін.

З розрахованих даних, наведених у табл. 7, видно, 
що коефіцієнт плинності кадрів зменшувався до 2014 р., 
а у 2015 р. зріс на 47% і склав 8,3%, але все ж це значення 
менше на 18,5%, ніж у 2012 р. Коефіцієнт обороту з при-
йняття персоналу на роботу у 2015 р. становить 3,5%, 
що на 4,8% більше, ніж у 2014 р., а порівняно з 2012 р. 
менше на 13,3%. Значення даного коефіцієнта протягом 
останніх трьох років майже не змінюється, адже підпри-
ємству важливо зберігати та надавати робочі місця для 
молодих випускників ВНЗ. Рентабельність персоналу 
підприємства та продуктивність праці у 2015 р. зросли 
на 252,8% і 16,6% відповідно. Це свідчить про збільшення 
випуску продукції в розрахунку на одиницю використа-
них ресурсів та факторів виробництва. Середній рівень 
заробітної плати в середньому щороку збільшувався на 
4,2%. Рівень соціальної захищеності персоналу зростав 
до 2014 р., а у 2015 р. дещо зменшився (на 7,2%) і склав 
15%. Даний показник, порівняно з іншими досліджува-
ними підприємствами, знаходиться на досить високому 
рівні, що свідчить про достатній рівень надаваної ма-
теріальної допомоги працівникам ПАТ «Полтавський 
турбомеханiчний завод».

У табл. 8 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Квазар» 
і проаналізуємо їх напрямок змін.

таблиця 6

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості  пАт «Крюкiвський вагонобудiвний завод»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 6,2 10,0 19,9 26,9

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 3,55 2,37 2,03 1,67

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 1,43 0,49 0,00 0,00

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 851,36 446,95 395,34 219,47

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 3,2 5,0 5,6 11,3

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 5,40 –16,7 7,8 –32,4

Джерело: складено за [10].

таблиця 7

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «полтавський турбомеханiчний завод»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 10,2 9,0 5,7 8,3

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 4,1 3,6 3,4 3,5

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 2,5 3,2 1,9 6,6

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 240,55 328,77 258,89 301,92

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 9,89 8,61 16,10 14,94

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 4,2 5,6 6,5 0,6

Джерело: складено за [10].
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З даних, наведених у табл. 8, видно, що коефіцієнт 
плинності кадрів у 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився 
на 37,5%, а порівняно з 2012 р. збільшився на 268,5%. Як 
видно з розрахованих даних, у 2014 р. плинність кадрів 
становила 36,3%, а коефіцієнт обороту з прийняття пер-
соналу на роботу у 2015 р. лише 0,55%. Така тенденція 
свідчить про масове скорочення персоналу у зв’язку зі 
складним фінансовим станом підприємства. Рентабель-
ність персоналу підприємства знаходиться на досить 
низькому рівні 2,5%, відповідно, і продуктивність праці 
щороку зменшується. Так, у 2015 р. порівняно з 2014 р.  
вона зменшилася на 34,2%, а порівняно з 2012 р. –  
на 3,8%. У 2015 р. спостерігається зростання середнього 
рівня заробітної плати на 42%, яка склала 2833,8 грн, що 
є нижчою за середню заробітну плату в цілому по Украї-
ні. Рівень соціальної захищеності персоналу також зна-
ходиться на низькому рівні – лише 5%, що порівняно з 
2012 р. на 65,1% менше.

У табл. 9 проведемо розрахунки показників, що 
характеризують параметр живучості, для ПАТ «Хар-
трон» і проаналізуємо їх напрямок змін.

З отриманих результатів можна побачити, що кое-
фіцієнт плинності кадрів щороку зростає і у 2015 р. до-
сяг рівня 8,3%, що порівняно з 2014 р. більше на 17,3%, а 
порівняно з 2012 р. збільшення відбулося у 4,5 разу (або 
на 347,8%). Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу 
на роботу, навпаки, щороку зменшується в середньому 
на 2,7% і у 2015 р. склав 2,57%. Рентабельність персоналу 
у 2015 р. становить 0,05%, а в попередні роки дорівнював 
нулю, адже фінансовий результат від операційної діяль-
ності також був рівний нулю. Продуктивність праці пер-
соналу у 2015 р. зменшилася на 36,4% порівняно з 2014 р.  
за рахунок зниження чистого доходу від реалізації про-

дукції. Рівень середньої заробітної плати зріс на 18,% за 
рахунок збільшення фонду оплати праці. Аналізуючи рі-
вень соціальної захищеності персоналу, стає зрозуміло, 
що істотних змін у динаміці не відбувається. У 2015 р. він 
становить 4,64%, що на 26,3% більше, ніж у 2014 р., а по-
рівняно з 2012 р. спостерігається зменшення на 13,7%. 

ВИСНОВКИ
У статті здійснено спробу пояснити вмотивова-

ність як складову життєздатності соціально-економічної 
системи, обґрунтувати сукупність показників вмотиво-
ваності суб’єктів господарювання, до яких віднесено 
показник плинності кадрів, коефіцієнт обороту з при-
йняття персоналу на роботу, рентабельність персоналу 
підприємства, продуктивність праці персоналу, рівень 
соціальної захищеності персоналу, темп зростання рівня 
середньої заробітної плати. Здійснено аналіз показників 
вмотивованості за дев’ятьма промисловими підпри-
ємствами України за період 2012–2015 рр., у результаті 
чого підтверджено їх відмінності та галузеву схожість, 
динамічні коливання яких зумовлені як внутрішніми, 
так і зовнішніми чинниками. З метою формування за-
гального уявлення про рівень вмотивованості промис-
лових підприємств у подальших дослідженнях плану-
ється побудувати інтегральний показник за результата-
ми здійсненого аналізу обґрунтованих показників.       
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таблиця 8

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «Квазар»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 6,2 6,2 36,3 22,7

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 0,77 0,33 0,45 0,55

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 0,0 0,2 4,6 2,5

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 124,14 166,21 181,65 119,46

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 14,4 15,3 4,0 5,0

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 5,20 95 –9 42

Джерело: складено за [10].

таблиця 9

Динаміка показників, що характеризують параметр вмотивованості пАт «хартрон»

Вмотивованість (V) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Показник плинності кадрів, % (PK) 1,9 5,2 7,1 8,3

Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу, % (KPR) 3,11 2,77 2,39 2,57

Рентабельність персоналу підприємства, % (RP) 0,00 0,00 0,00 0,05

Продуктивність праці персоналу, грн (PPR) 5,43 41,11 89,02 56,62

Рівень соціальної захищеності персоналу, % (PSZ) 5,37 5,22 3,67 4,64

Темп зростання рівня середньої заробітної плати, % (TZP) 2,20 2,3 8,7 18,3

Джерело: складено за [10].
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Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук т. п. Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності 

сільськогосподарських підприємств
У статті продовжено теми попередніх публікацій авторів стосовно висвітлення методологічних підходів до аналізу дієвості інвестиційного 
забезпечення процесу діяльності сільськогосподарських підприємств за допомогою авторського моделювання. Авторський SEEаналіз процесів 
функціонування складних систем представлено як аналіз дієвості цих процесів на платформі авторських моделей і показників масштабності, 
ефективності та результативності підпроцесів зазначених процесів. Набула подальшого розвитку реалізація алгоритму SEEаналізу, котрий ба-
зується на певному механізмові, який поряд із відомими характеристиками містить також і комплекс авторських показників складових резуль-
тативності підпроцесів системи. Розроблено матрицю SЕЕаналізу процесу. Методологію SEEаналізу реалізовано на прикладі процесу інвести-
ційного забезпечення процесів формування валових доходів конкретних сільськогосподарських підприємств Вінницької області України. Доведено, 
що запропоновані підходи можна використати для аналізу інвестиційного забезпечення процесів функціонування будьяких споріднених суб’єктів 
господарювання різних типів та ієрархічних рівнів з метою прийняття науково обгрунтованих управлінських рішень.
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УДК 631.1:338:51–77
Буренникова Н. В., Ярмоленко В. А., Гринчук Т. П.  

Аспекты результативности инвестиционного обеспечения  
деятельности сельскохозяйственных предприятий

В статье продолжено изложение тем предыдущих публикаций авто-
ров относительно методологических подходов к анализу действен-
ности инвестиционного обеспечения процесса деятельности сельско-
хозяйственных предприятий при помощи авторского моделирования. 
Авторский SEEанализ процессов функционирования сложных систем 
представлен как анализ действенности этих процессов на плат-
форме авторских моделей и показателей масштабности, эффек-
тивности и результативности подпроцессов указанных процессов. 
Получила дальнейшее развитие реализация алгоритма SEEанализа, 
базирующего на определенном механизме, который вместе с извест-
ными характеристиками содержит также и комплекс авторских по-
казателей составляющих частей результативности подпроцессов 
системы. Разработана матрица по результатам SЕЕанализа изу-
чаемого процесса. Методология SEEанализа реализована на примере 
процессов формирования валовых доходов конкретных сельскохозяй-
ственных предприятий Винницкой области Украины. Доказано, что 
предложенные подходы можно использовать для анализа инвести-
ционного обеспечения процессов функционирования любых сходных 
субъектов хозяйствования различных типов и иерархических уровней 
с целью принятия научно обоснованных управленческих решений. 
Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, капитальные инве-
стиции, амортизация, действенность, общий, чистый и масштаб-
ный продукты процесса, Fимпульсы процесса, SEEанализ.
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of Effectiveness of the Investment Support of Agricultural Enterprises
The article continues the exposition of previous topics by the same authors 
regarding the methodological approaches to analysis of effectuality of the 
investment support of the process of activities of agricultural enterprises by 
using the original modeling. The authorial SEEanalysis of the processes of 
functioning of complex systems is presented as an analysis of effectuality of 
these processes on the platform of the original models and indicators of mag-
nitude, efficiency and effectiveness of the subprocesses in terms of the speci-
fied processes. The article fulfills a further step in the implementation of the 
algorithm of SEEanalysis, based on a specific mechanism, which, together 
with the known characteristics also contains a complex of authorial indicators 
of the constituents in the effectiveness of the system’s subprocesses. A matrix 
based on results of SEEanalysis of the studied process has been developed. 
The SEEanalysis methodology is implemented on the example of processes 
of formation of the gross income of the specific agricultural enterprises of the 
Vinnytsia region of Ukraine. It has been proved that the proposed approaches 
can be used to analyze the investment support of the processes of functioning 
of any similar economic entities of different types and hierarchical levels, with 
a view to the sciencebased managerial decisionmaking.
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У науковій літературі періодично посилюється ін-
терес до розробки методики дослідження певних 
аспектів дієвості процесів функціонування та 

розвитку складних динамічних керованих систем різно-
манітних типів і рівнів (як спроможності систем, у тому 
числі економічних, давати певний результат) з метою 
управління ними. Ці обставини та гострота проблеми 
зумовлюють необхідність розробки методики дослі-
дження дієвості відповідних процесів, оскільки процеси 
функціонування та розвитку системи розглядаються як 
сукупності підпроцесів. Стає очевидною й актуальною 
також розробка методики дослідження дієвості інве-
стиційного забезпечення процесів функціонування та 
розвитку суб’єктів господарювання (у тому числі сіль-
ськогосподарських підприємств) як складних систем. 

Дослідження дієвості процесу (як спроможності 
процесу давати певний результат) за традиційною схе-
мою засновують, зазвичай, на ефективності як на понят-
ті, ідентичному результативності [1; 4 та ін.]. Існують й 
інші міркування щодо цього [3; 5; 8 та ін.]. Дослідження 
дієвості (force) процесу авторами [2; 6; 7; 10–13 та ін.] 
протягом понад 20 років довели, що категорія резуль-
тативності (efficiency) будь-якого процесу за кінцевими 
наслідками потребує розглядання одночасно як з кіль-
кісної сторони, у вигляді характеристики йо¬го масш-
табного продукту, так і з якісної, з урахуванням ефек-
тивності (effectiveness); мають розглядатися й відповідні 
їм показники як індикатори процесу. Таке усвідомлення 
характеристик стосовно процесу за його наслідками 
сприяє формуванню поглиблених уявлень щодо нього. 
Формування авторських підходів до розв’язання про-
блеми оцінювання дієвості процесу за допомогою скла-
дових результативності (від процесу праці [10] до будь-
якого процесу [11; 12]) розглядося нами в колективній 
монографії [7] . 

Невирішеною частиною проблеми є розкриття 
і вдосконалення методики дослідження дієвості інве-
стиційного забезпечення процесів функціонування та 
розвитку суб’єктів господарювання (зокрема, сільсько-
господарських підприємств) для виявлення оптималь-
них варіантів дій щодо управління цими процесами на 
основі складових результативності, що і стало метою 
статті. Практична значущість роботи полягає в тому, 
що в ній реалізовано моделі складових результативно сті 
для оцінювання дієвості інвестиційного забезпечення 
діяльності суб’єктів господарювання на прикладі реаль-
но діючих сільськогосподарських підприємств Вінниць-
кої області України.

При дослідженні використовуватимемо авторські 
моделі Поліщук (Бурєннікової) – Ярмоленка складових 
частин результативності будь-якого економічного про-
цесу та відповідні показники як індикатори дієво сті 
процесу [6; 7 та ін.]. Незмінно візьмемо за основу те, що 
наслідком будь-якого процесу є його продукти: як ко-
ристь, як затрати, загальний продукт у вигляді продукту 
як користі та продукту як затрат, масштабний продукт 
у вигляді продукту як користі та тієї частини продукту 
як затрат, котра пропорційна частці продукту як користі 
в загальному продукті. Показники складових результа-
тивності процесу формуватимемо за допомогою показ-

ників відповідних продуктів. При дослідженні процесу 
беззмінно застосовуватимемо такі рівняння зміни його 
результативності: 

/ 1 / ;R K E K V Z G V ZJ J J J J J J            (1)

    
1 / / /

1 / / 1 / ,
R G Z V G Z V G

G Z V G Z Z G

J J J J J
J J J J



 

    

   

         
(2)

де індекси JR, JK, JE та інші є індексами зміни певних по-
казників як відношень відповідних показників до базис-
них. У наданих формулах: V – показник загального про-
дукту процесу; Z – показник його продукту як затрат; 
(G = V – Z) – показник продукту як користі процесу;  
K = G + Z ∙ G / V – показник його масштабного продукту; 
E = V / Z – показник ефективності процесу як відношення 
показників загального продукту V і продукту як затрат Z; 
R = K ∙ E = K ∙ V / Z = G (1 + V / Z) є показником результа-
тивності процесу (детальніше – в роботах [6; 7 та ін.]).

За приклад щодо об’єкта дослідження вибираємо 
процес формування валового доходу сільськогос-
подарських підприємств як підпроцес його вироб-

ничої діяльності. Виробничу діяльність розглядатимемо 
як поєднання певних економічних процесів: 

1. Формування доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг). Цей процес істотно за-
лежить від податку на додану вартість, акцизного збору, 
інших вирахувань з доходу.

2. Створення валового доходу. Цей процес характе-
ризується матеріальними і амортизаційними затратами. 
Він формує частину створення валового доходу (ВДВ) 
регіону, країни (у цьому полягає його важлива роль).

3. Формування валового прибутку (збитку). За-
значений процес тісно корелює із собівартістю реалізо-
ваної продукції.

4. Формування результатів від операційної ді-
яльності (прибутку, збитку). Цей процес залежить від 
інших операційних доходів, адміністративних витрат, 
витрат на збут, інших операційних витрат.

5. Формування фінансових результатів від зви-
чайної діяльності до оподаткування (прибутку, збит-
ку). Процес залежить від інших фінансових і інших до-
ходів, фінансових й інших витрат.

6. Формування фінансових результатів від звичай-
ної діяльності (прибутку, збитку). На цей процес суттєво 
впливає податок на прибуток від звичайної діяльності.

7. Формування чистого прибутку. Процес залежить 
від результатів звичайної та надзвичайної діяльності. 

Щодо процесу формування валового доходу, то 
цей процес є процесом праці та формує частину ство-
рення валової доданої вартості (ВДВ) регіону, країни. 
Він, як зазначалося, характеризується матеріальними й 
амортизаційними затратами. Визначивши об’єкт дослі-
дження (процес формування валового доходу сільсько-
господарських підприємств), розглядатимемо зазна-
чений процес п’ятьох сільськогосподарських підпри-
ємств А, Б, В, Д, Е. Конкретизацію певних статистичних 
даних кожного з цих підприємств ми тут не надаємо в 
силу конфіденційності такої інформації за ст. 21 Закону 
України «Про державну статистику», але зазначимо, що 
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такими підприємствами є: ТОВ «ПоділляЛатІнвест»; 
ПП «Віта»; ТОВ «Агро-Буг»; ТОВ «Агро-Еталон»; ТОВ 
«Красне-АгроІнвест» Тиврівського району Вінницької 
області (конфіденційність забезпечена за допомогою 
жереба щодо цих підприємств). Про діяльність цих під-
приємств відомо, що вони формували капітальні інве-
стиції (чисті інвестиції за Шморгуном Л. Г. ([9, c. 43] та 
ін.)) за рахунок власних джерел.

У статистичному обліку капітальними інвестиція-
ми називають сукупність інвестицій у придбання 
або виготовлення власними силами для власного 

викори стання матеріальних і нематеріальних активів, 
термін служби яких перевищує один рік. Амортизацій-
ні відрахування є процесом поступового перенесення 
вартості засобів праці у міру їх фізичного та морального 
зносу на вартість продукції, яку вироблено за їх допо-
могою з метою акумуляції коштів для наступного по-
вного відновлення. Капітальні інвестиції та амортизація 
певним чином пов’язані між собою, а також із процесом 
формування валового доходу підприємств. 

У табл. 1 наведено середньорічні значення показ-
ників виробничої діяльності зазначених підприємств за 
період 2011–2015 рр., а також загальносередні значення 
(ЗСЗ) відповідних показників цих підприємств за період 
2011–2015 рр., які розраховано як середньоарифметичні 
значення зазначених показників. 

У табл. 2 охарактеризовано складові результа-
тивності процесу утворення валового доходу кожного з 
підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників 
цих підприємств, отриманих з даних табл. 1 за певними 
формулами (у тому числі й відповідні індекси). З даних 
табл. 2 знайдено темпи приросту індексів складових ре-
зультативності процесу формування валового доходу 
підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників 
цих підприємств за період 2011–2015 рр. (їх подано у ви-
гляді матриці у табл. 3, у %).

SEE-аналізом складних систем ми назвали аналіз 
дієвості зазначених систем за допомогою складових 

результативності; тріаду SEE у назві SEE-аналіз було 
сформовано нами з перших літер самостійних змістов-
них одиниць scale, effectiveness, efficiency; порядок літер 
пояснюється порядком обчислення показників масш-
табності – K, ефективності – E, результативності – R. 
Елементами SEE-аналізу процесу є його F-імпульси, ко-
трими ми назвали фактори, які впливають на формуван-
ня продуктів цього процесу (F = Z, G, V, 1 + Z / V, K, E, R, 
G / Z, V / G) [13]. 

Продуктами процесу є витрати на його функціо-
нування, чистий та загальний продукти; масш-
табність, ефективність і результативність про-

цесу тощо. Поняття F-імпульсів процесу базується на 
понятті темпів приросту відповідних показників скла-
дових результативності процесу. Такі імпульси можуть 
бути як позитивними, так і негативними.

У табл. 4 охарактеризовано складові результа-
тивності впливу факторного показника капітальних ін-
вестицій на результуючий показник валового доходу за 
мінусом капітальних інвестицій кожного з підприємств 
А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників цих підпри-
ємств, які отримано з даних табл. 1, за певними форму-
лами (у тому числі відповідні індекси). 

З даних табл. 4 знайдено темпи приросту індексів 
складових результативності впливу факторного показ-
ника капітальних інвестицій на результуючий показник 
валового доходу за мінусом капітальних інвестицій під-
приємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників 
цих підприємств за період 2011–2015 рр. (їх подано у ви-
гляді матриці в табл. 5, у %). 

Дані табл. 3 (або табл. 5 відповідно) дозволяють 
оцінити, на скільки процентів відрізняються певні ін-
декси складових результативності процесу формування 
валового доходу (або індекси складових результативнос-
ті впливу факторного показника капітальних інве стицій 
на результуючий показник валового доходу за мінусом 
капітальних інвестицій відповідно) підприємств А, Б, В, 
Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників цих підприємств за 

таблиця 1

Середньорічні значення показників виробничої діяльності підприємств А, Б, В, Д, Е та ЗСЗ показників цих підприємств  
за період 2011–2015 рр.

показник
підприємство

ЗСЗ
А Б В Д Е

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції, тис. грн 127431,9 13264,8 24979,6 66711,8 25305,14 51538,648

2. Матеріальні затрати, тис. грн 51661,48 7159,3 13323,16 30414,42 11334,86 22778,6440

3.Амортизація, тис. грн 6394,24 481,952 1017,7 19322,12 1732,16 5789,6344

4. Матеріальні затрати та амортизація, 
тис. грн 58055,72 7641,252 14340,86 49736,54 13067,02 28568,2784

5. Капітальні інвестиції 6522,6 1977,6 1702,8 50118,8 1056,2 12275,6

6. Валовий дохід (дані рядка 1 мінус 
дані рядка 4), тис. грн 69376,18 5623,548 10638,74 16975,26 12238,12 22970,3696

7. Середньорічна чисельність 
працівників, осіб 55,2 25 24,2 386,2 56,4 109,4

Джерело: розраховано за даними підприємств.
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таблиця 2

характеристика складових результативності процесу утворення валового доходу підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні  
із ЗСЗ показників цих підприємств за період 2011–2015 рр.*

Об’єкт
характеристика загального 

продукту процесу
характеристика продукту  

як витрат процесу
характеристика чистого  

продукту процесу

V JV Z JZ G JG

ЗСЗ  
А 
Б 
В 
Д 
Е

471,1028 
2308,549 
530,592 

1032,215 
172,739 

448,6727

1  
4,900308 
1,126276 
2,191061 

0,3666694 
0,952388

261,136 
1051,734 
305,6501 
592,5975 
128,7844 
231,6847

1  
4,027534 
1,170463 
2,269306 

0,4931698 
0,8872187

209,9668 
1256,815 
224,9419 
439,6173 
43,95457 
216,988

1  
5,985779 
1,071321 
2,093747 

0,2093406 
1,033439

Об’єкт

характеристика якісної 
складової масштабного  

продукту процесу

характеристика масштабного 
продукту процесу

характеристика ефективності 
процесу

1 + Z / V J1 + Z / V K JK E JE

ЗСЗ  
А 
Б 
В 
Д 
Е

1,5543079 
1,4555823 
1,5760549 
1,5741029 
1,7455434 
1,516378

1  
0,9364826 
1,013991 
1,012736 
1,123036 
0,975597

326,3531 
1829,397 
354,5208 
692,0029 
76,72462 
329,0358

1  
5,605578 
1,086311 
2,120412 
0,235097 
1,00822

1,804052 
2,194993 
1,735946 
1,741848 
1,341304 
1,936566

1  
1,216702 

0,9622484 
0,9655201 
0,7434952 
1,073454

Об’єкт

характеристика кількісної 
складової ефективності  

процесу

характеристика якісної 
складової ефективності  

процесу

характеристика 
результативності процесу

 JG / Z JV / G R JR

ЗСЗ 
А 
Б 
В 
Д 
Е

1  
1,486215  

0,9152969  
0,9226374  
0,4244797  
1,164808

1  
0,8186584  
1,051297  
1,046478  
1,751545  

0,9215713

588,7578 
4015,515 
615,4288 
1205,364 
102,911 

637,1994

1  
6,820317 
1,045301  

2,0473 
0,1747935 
1,082278

примітка: *– вартісні показники подано в середньому за рік на одного працівника в тис. грн у фактичних цінах; V – чистий дохід від 
реалізації продукції; Z – матеріальні затрати та амортизація; G = (V – Z) – валовий дохід. Індекси – у коефіцієнтах як відношення вартісних 
показників підприємств до відповідних ЗСЗ показників цих підприємств (JK = JG + J1 + Z / V , JE = JG /Z JV / G , JR = JK JE). 

Джерело: авторська розробка.

таблиця 3

Матриця темпів приросту індексів складових результативності процесу формування валового доходу підприємств  
А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників цих підприємств за період 2011–2015 рр.

1 / / 1 / / 1 / ;R G Z V V Z G Z V G Z Z GJ J J J J J J J     / / ;G Z G ZJ J J  / /V G V GJ J J

;R K EJ J J  1 / ;K G Z VJ J J   / /E G Z V GJ J J

Об’єкт  RJ KJ EJ GJ 1 /Z VJ  /G ZJ /V GJ VJ ZJ

А

582,03 460,56 21,67 498,58 –6,35 48,62 –18,13 390,03 302,75

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив. позитив. позитив.

Б

4,53 8,63 –3,78 7,13 1,40 –8,47 5,13 12,63 17,05

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. негатив. позитив. позитив. негатив. позитив. позитив. позитив.

В

104,73 112,04 –3,45 109,37 1,27 –7,74 4,65 119,11 126,93

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. негатив. позитив. позитив. негатив. позитив. позитив. позитив.

http://www.business-inform.net
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Д

–82,52 –72,49 –25,65 –79,07 12,30 –57,55 75,15 –63,33 –50,68

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

негатив. негатив. негатив. негатив. позитив. негатив. позитив. негатив. негатив.

Е

8,23 0, 82 7,35 3,34 –2,44 16,48 –7,84 –4,76 –11,28

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив. негатив. негатив.

Джерело: авторська розробка.

Закінчення табл. 3

таблиця 4

характеристики складових результативності впливу факторного показника капітальних інвестицій на результуючий 
показник валового доходу за мінусом капітальних інвестицій підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників  

цих підприємств за період 2011–2015 рр.*

Об’єкт
характеристика загального  

продукту процесу
характеристика продукту  

як витрат процесу процесу
характеристика чистого  

продукту процесу

V JV Z JZ G JG

ЗСЗ  
А 
Б  
В  
Д  
Е

209,9668 
1256,815 
224,9419 
439,6173 
43,95458 
216,9879

1  
5,985778 
1,071321 
2,093747 

0,2093406 
1,033439

112,2084 
118,163  
79,104  

70,36364 
129,7742 
18,72695

1  
1,053068 

0,7049739 
0,62708 

1,156546 
0,1668944

97,75841 
1138,652 
145,8379 
369,2537 

–85,81963 
198,261

1  
11,64761 
1,49182 

3,777206 
–0,8778747 

2,028071

Об’єкт

характеристика якісної 
складової масштабного  

продукту процесу

характеристика масштабного 
продукту процесу

характеристика ефективності 
процесу

1 + Z / V J1 + Z / V K JK E JE

ЗСЗ  
А  
Б  
В  
Д  
Е

1,5344102 
1,0940179 
1,3516641 
1,1600566 
3,952462 

1,0863041

1  
0,7129892 
0,8809014 
0,7560277 
2,575883 
1,227739

150,0015 
1245,705 
197,1239 
428,3552 

–339,1988 
215,3717

1  
8,30462 

1,314146 
2,855673 

–2,261303 
1,435797

1,871222 
10,63628 
2,843623 
6,247791 

0,3387004 
11,58694

1  
5,684135 
1,519661 
3,338883 
0,181005 
6,192176

Об’єкт

характеристика кількісної 
складової ефективності  

процесу

характеристика якісної 
складової  ефективності  

процесу

характеристика 
результативності процесу

 JG / Z JV / G R JR

ЗСЗ  
А  
Б  
В  
Д  
Е

1  
11,06065  
2,116135  
6,023485  

–0,7590485  
12,5183

1  
0,5139062  
0,7181305  
0,5543109  
–0,238463  
0,5095676

280,6861 
13249,67 
560,5459 
2676,274 

–114,8868 
2495,498

1  
47,20458 
1,997056 
9,534758 

–0,409307 
8,89071

примітка: * – вартісні показники подано в середньому за рік на одного працівника в тис. грн у фактичних цінах; V – показник валового 
доходу; Z – показник капітальних інвестицій; G = (V – Z) – показник валового доходу за мінусом капітальних інвестицій.  
Індекси – у коефіцієнтах як відношення вартісних показників підприємств до відповідних ЗСЗ показників цих підприємств (JK = JG + J1 + Z / V , 
JE = JG /Z JV / G , JR = JK JE). 

Джерело: авторська розробка.

період 2011–2015 рр., тобто стверджувати, як і за раху-
нок яких складових різняться показники продуктів про-
цесу (загального, чистого, продукту як витрат) та скла-
дові результативності процесу. Дані цих таблиць, на наш 
погляд, цілком і повністю унаочнюють F-імпульси (як 
індикатори обсягу і спрямованості наслідків процесу 
функціонування та розвитку систем) і вплив відповід-
них факторів на процес, що досліджується.

Наприклад, з даних табл. 3 щодо підприємства Б  
можна зробити такий висновок: на підприємстві Б у 
порівнянні із ЗСЗ показників підприємств А, В, Д, Е за 
період 2011–2015 рр. відносно процесу формування ва-
лового доходу спостерігався вищій рівень результатив-
ності цього процесу на 4,53% (показник JR) за рахунок 
вищого рівня масштабності процесу на 8,63% (показник 
ΔJK) при меншому рівні його ефективності на 3,78% (по-
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таблиця 5

Матриця темпів приросту індексів складових результативності впливу факторного показника капітальних інвестицій  
на результуючий показник валового доходу за мінусом капітальних інвестицій підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні  

із ЗСЗ показників цих підприємств за період 2011–2015 рр.

1 / / 1 / / 1 / ;R G Z V V Z G Z V G Z Z GJ J J J J J J J     / / ;G Z G ZJ J J  / /V G V GJ J J

;R K EJ J J  1 / ;K G Z VJ J J   / /E G Z V GJ J J

Об’єкт  RJ KJ EJ GJ 1 /Z VJ  /G ZJ /V GJ VJ ZJ

А

4620,46 730,46 568,4126 1064,76 –28,71 1006,07 –48,61 498,58 5,31

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив. позитив. позитив.

Б

99,71 31,41 51,97 49,18 –11,91 111,61 –28,19 7,13 –29,50

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив. позитив. негатив.

В

853,48 185,57 233,89 277,72 –24,40 502,35 –44,57 109,94 –37,29

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив. позитив. негатив.

Д

–140,93 –361,13 –81,90 –187,79 157,59 –175,90 –123,85 –79,07 15,65

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

негатив. негатив. негатив. негатив. позитив. негатив. негатив. негатив. позитив.

Е

789,07 43,57 519,22 102,81 22,77 1151,83 –49,04 3,34 –83,31

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

позитив. позитив. позитив. позитив. позитив. позитив. негатив. позитив. негатив.

Джерело: авторська розробка.

казник ΔJE); більший рівень масштабності процесу пояс-
нюється більшими рівнями як його кількісної складової 
на 7,13% (показник ΔJG), так і якісної на 1,40% (показник 
ΔJ1+Z / V); меншій рівень ефективності процесу поясню-
ється меншим на 8,47% рівнем кількісної складової ефек-
тивності процесу (показник ΔJG/Z) при більшому на 5,13% 
рівні якісної складової (показник ΔJV/G); рівень чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції був вищим на 
12,63% (показник ΔJV), а рівень матеріальних затрат та 
амортизації – вищим на 17,05% (показник ΔJZ).

Значення показників ΔJZ , ΔJG , ΔJV , ΔJ1+Z / V , ΔJK , 
ΔJE, ΔJR , ΔJG/Z , ΔJV/G з табл. 3 (або табл. 5 відповідно) 
характеризують ступінь впливу відповідних факторів на 
формування продуктів процесу, котрий досліджується. 
Цими факторами для процесу утворення валового до-
ходу підприємств А, Б, В, Д, Е є: матеріальні витрати та 
амортизація (з показником Z); валовий дохід (з показни-
ком G), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 
(з показником V); минула праця (з показником 1+Z/V); 
масштабність процесу (з показником K); ефективність 
процесу (з показником E); результативність процесу  
(з показником R); кількісна складова ефективності про-
цесу (з показником G/Z); якісна складова ефективно сті 
процесу (з показником V/G). З іншого боку, такими фак-
торами для розуміння впливу факторного показника 
капітальних інвестицій на результуючий показник вало-
вого доходу за мінусом капітальних інвестицій підпри-
ємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ показників цих під-
приємств за період 2011–2015 рр. є: капітальні інвестиції 

(з показником Z); валовий дохід мінус капітальні інвес-
тиції (з показником G), валовий дохід (з показником V);  
якісна складова масштабного продукту процесу (з показ-
ником 1+Z/V); масштабність процесу (з показником K);  
ефективність процесу (з показником E); результатив-
ність процесу (з показником R); кількісна складова ефек-
тивності процесу (з показником G/Z); якісна складова 
ефективності процесу (з показником V/G). 

У табл. 3 і табл. 5 (в умовних одиницях вимірю-
вання) відображено результати вимірювання ступеня 
впливу відповідних факторів на формування продуктів 
досліджуваних процесів. Ці результати ми назвали по-
тужністю відповідних імпульсів [13]. R-імпульс є рів-
нодіючою K- і E-імпульсів, K-імпульс – рівнодіючою 
G- і (1 + Z/V)-імульсів, E-імпульс – рівнодіючою (G/Z)- і 
(V/G)-імпульсів.

Приміром, з даних табл. 3 щодо підприємства Б 
можна зробити такий висновок: на підприємстві Б у 
порівнянні із ЗСЗ показників підприємств А, В, Д, Е за 
період 2011–2015 рр. відносно процесу формування ва-
лового доходу спостерігався позитивний R-імпульс по-
тужністю +4,53 ум. од., він є рівнодіючою позитивного 
K-імпульсу і негативного E-імпульсу потужністю +8,63 і 
–3,78 ум. од. відповідно. Своєю чергою, K-імпульс є рів-
нодіючою позитивних G- і (1 + Z/V)-імульсів потужні-
стю +7,13 і +1,40 ум. од. відповідно, E-імпульс – рівноді-
ючою негативного (G/Z)-імпульсу і позитивного (V/G)-
імпульсу потужністю відповідно –8,47 та +5,13 ум. од.
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Взагалі щодо процесу формування валового доходу 
підприємств А, Б, В, Д, Е у порівнянні із ЗСЗ цих підпри-
ємств за період 2011–2015 рр. можемо стверджувати, що 
для підприємства А негативними були (1 + Z/V)-, (V/G)-
імпульси, а позитивними – усі інші; для підприємств Б 
і В негативними – E-, (G/Z)-імпульси, а позитивними – 
усі інші; для підприємства Д позитивними – (1 + Z/V)-, 
(V/G)-імпульси, а негативними – усі інші; для підприєм-
ства Е негативними – (1 + Z/V)-, V/G)-, V-, Z-імпульси,  
а позитивними – усі інші (див. табл. 3). Щодо виявлення 
впливу факторного показника капітальних інвестицій 
на результуючий показник валового доходу за мінусом 
капітальних інвестицій підприємств А, Б, В, Д, Е у порів-
нянні із ЗСЗ цих підприємств за період 2011–2015 рр., 
то, відповідно, для підприємства А негативними були 
(1 + Z/V)-, (V/G)-імпульси, а позитивними – усі інші; 
для підприємств Б і В негативними – (1 + Z/V)-, (V/G)-, 
Z-імпульси, а позитивними – усі інші; для підприємства Д 
позитивними – (1 + Z/V)-, Z-імпульси, а негативними – 
усі інші; для підприємства Е негативними – (V/G)-, 
Z-імпульси, а позитивними – усі інші (див. табл. 5). 

Упорядкування отриманих масивів числових да-
них стосовно інвестиційного забезпечення ді-
яльності розглянутих підприємств дозволяє про-

ранжувати їх таким чином: А (найвищий ранг), В, Е, Б, Д  
(за рівнями показників результативності R, масштабно-
го продукту K, чистого продукту G), але А (найвищий 
ранг), Е, В, Б, Д (за рівнем показника ефективності E).

Діалектичне розуміння функціонування та роз-
витку складних систем (котрими в даному випадку є 
сільськогосподарські підприємства) потребує пізнання 
рушійної сили такого розвитку; воно служить підвали-
нами SEE-аналізу цих систем, на якому грунтується від-
повідне SEE-управління ними [2].

У статті розглядався процес формування валового 
доходу сільськогосподарських підприємств як підпро-
цес його виробничої діяльності. Дослідження інших 
складових процесів (підпроцесів) процесу функціону-
вання сільськогосподарських підприємств з метою ви-
користання F-імпульсів щодо спрямованості наслідків 
процесів для оцінювання їх діяльності з метою при-
йняття науково обгрунтованих управлінських рішень 
здійснюється аналогічно. 

У роботах [11; 12] стверджується, що на основі ав-
торських показників складових результативності мож-
на досліджувати процеси різних типів та ієрархічних 
рівнів. Тому запропоновану методику, реалізовану на 
підґрунті складових результативності, можна викорис-
тати для встановлення та практичної реалізації дієвості 
інвестиційного забезпечення процесів функціонування 
та розвитку будь-яких споріднених суб’єктів функціону-
вання (як підпроцесів процесу функціонування систем 
будь-яких типів та ієрархічних рівнів).

ВИСНОВКИ
Методологічні підходи до аналізу дієвості інве-

стиційного забезпечення процесів функціонування та 
розвитку складних систем різних типів та ієрархічних 

рівнів з метою виявлення оптимальних варіантів дій 
щодо управління цими процесами на основі складових 
результативності потребують реалізації відповідних ал-
горитмів на основі моделювання. Практична реалізація 
окреслених аспектів щодо дієвості процесу функціону-
вання та розвитку систем може ґрунтуватися на запро-
понованому авторському алгоритмі SEE-аналізу, котрий 
базується на певному механізмі. Цей механізм потребує 
подальшого вивчення, оскільки у ньому мають врахо-
вуватись особливості функціонування складних систем 
в умовах мінливого зовнішнього середовища, а також 
сукупність цілей, завдань, функцій, принципів, методів, 
засобів, прийомів, чинників, технологій, ресурсів, кому-
нікацій, інституцій, резервів, ризиків, результатів тощо. 
Іншими складовими частинами механізму SЕЕ-аналізу є 
показники складових результативності процесу функціо-
нування та розвитку систем, F-імпульси як індикатори 
спрямованості наслідків підпроцесів процесу функціо-
нування систем. Реалізація методології SЕЕ-аналізу на 
прикладі дієвості інвестиційного забезпечення проце-
сів функціонування та розвитку реально діючих сіль-
ськогосподарських підприємств вказує на можливість її 
прикладного застосування з метою прийняття науково 
обґрунтованих управлінських рішень на мікрорівні, а за 
вимогою – на мезо- та макрорівнях шляхом відповідного 
сполучення за допомогою комплексу моделей складових 
результативності. Запропонована методика підсилює 
та урізноманітнює існуючі аспекти дієвості в контексті 
інвестиційного забезпечення процесів функціонування 
будь-яких споріднених суб’єктів господарювання (як 
підпроцесів процесу функціонування систем будь-яких 
типів та ієрархічних рівнів) з метою прийняття науково 
обгрунтованих управлінських рішень.                  
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Щепак В. В. Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки
Мета статті полягає у визначенні основ формування методики інтегральної оцінки стану земель при її моніторингу. Виокремлено два види оцін-
ки ознак впливу на стан земель: суб’єктивну та об’єктивну. Перша полягає у визначенні переваг однієї ознаки відносно іншої, друга базується на 
оцінці фактичних значень показників за кожною ознакою. Виокремлено три підходи до визначення відносних значень показників, оскільки моніто-
ринг земель проводиться на різних рівнях: локальному, регіональному та національному. При першому підході за базовий показник приймається 
еталонне значення, при другому – мінімальне або максимальне, при третьому – мінімальне і максимальне значення. На основі отриманих від-
носних значень проводиться оцінка показників з використанням ентропії, що враховує рівень впорядкованості. За результатами двох напрямів 
оцінки визначається узагальнена та приведена значимість показників, а потім розраховується інтегральний показник оцінки стану земель. Пер-
спективами подальших досліджень є проведення оцінки природногосподарського використання земель на основі методики інтегральної оцінки, 
що дасть можливість визначити стратегію раціонального використання та охорони земель. 
Ключові слова: методика, моніторинг земель, суб’єктивна та об’єктивна характеристики, інтегральна оцінка.
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УДК 332.3
Щепак В. В. Мониторинг земель: основы формирования методики 

интегральной оценки
Цель статьи заключается в определении подходов к формированию 
методики интегральной оценки состояния земель при мониторинге. 
Выделено два вида оценки признаков воздействия на состояние зе-
мель: субъективную и объективную. Первая состоит в определении 
преимуществ одного признака относительно другого, вторая базиру-
ется на оценке фактических значений показателей. Также выделены 
три подхода к определению относительных значений показателей, 
так как мониторинг земель проводится на разных уровнях: локаль-
ном, региональном и национальном. При первом подходе за базовый 
показатель принимается эталонное значение, при втором – мини-
мальное или максимальное, при третьем – минимальное и макси-
мальное. На основе полученных относительных значений проводит-
ся оценка показателей с использованием энтропии, что учитывает 
уровень упорядоченности. По результатам двух направлений оценки 
определяется обобщенная и приведенная значимость показателей, 
затем рассчитывается интегральный показатель оценки состояния 
земель. Перспективами дальнейших исследований является проведе-
ние оценки природнохозяйственного использования земель на основе 
методики интегральной оценки, что позволит определить страте-
гию рационального использования и охраны земель.
Ключевые слова: методика, мониторинг земель, субъективная и объ-
ективная характеристики, интегральная оценка.
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Shchepak V. V. The Monitoring of Lands: Fundamentals of Formation  

of Methods for Integral Evaluation
The article is aimed at defining approaches to formation of methods of in-
tegrated evaluation of the lands condition in the monitoring. Two kinds of 
evaluating the signs of impact on the lands condition have been allocated: 
subjective and objective. The first consists in determining benefits of one single 
sign in relation with another sign, the second is based on an evaluation of the 
actual values of indicators. Also, three approaches to defining the relative val-
ues of indicators have been allocated, because monitoring of lands is carried 
out at different levels: local, regional, and national. In the first approach as 
the basic indicator the reference value is taken, in the second – the minimum 
or the maximum value, while in the third approach it is the minimum and 
the maximum. On the basis of the obtained relative values an evaluation of 
the indicators using entropy is carried out, which takes account of the level of 
orderliness. According to the results of two evaluation directions, the general-
ized and the deduced value of the indicators is determined, and subsequently 
the integral indicator of evaluation of the lands condition is calculated. Pros-
pects for further research will be evaluating the natural and economic use of 
lands on the basis of methods of integrated evaluation that will provide to 
determine a strategy for the rational use and protection of lands.
Keywords: methods, monitoring of lands, subjective and objective character-
istics, integral evaluation.
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Природні ресурси України сприяють розвитку 
ефективного використання земельних ресурсів. 
У цьому контексті моніторинг земель виступає 

як аналітична основа розвитку, що потребує інтеграль-
ної оцінки земель, а саме: визначення стану використан-
ня угідь, полів, ділянок; процесів, пов’язаних зі змінами 
родючості ґрунтів, заростанням сільськогосподарських 
угідь, забрудненням земель токсичними речовинами; 
стану берегових ліній, річок, морів, озер, водосховищ, 
гідротехнічних споруд; процесів, пов’язаних з утри-
манням ярів, землетрусами та іншими явищами; стану 

земель населених пунктів, територій, які зайняті нафто-
газовими та очисними спорудами, а також іншими про-
мисловими об’єктами.

Питання моніторингу земель та оцінки їх стану роз-
глядались науковцями А. Третяком, Р. Панасом, О. По - 
повою, О. Літвак, О. Дорошем, О. Созіновим, В. Пати-
ком, С. Рижуком, М. Лісовим, П. Писаренком, О. Ракоїд, 
І. Яцук та ін.

У роботах Панаса Р. відмічається, що моніторинг 
земель набув в Україні великої актуальності, оскільки 
спостерігається негативна зміна властивостей ґрунтів 
[1, с. 203]. 
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За дослідженнями Попової О. Л., стан земельних 
ресурсів оцінюється як близький до критичного [2, с. 93]. 
Інтенсивність антропогенного навантаження на земель-
ні ресурси знач¬ною мірою залежить від рівня загальної 
господарської освоєності території, що негативно впли-
ває на стан довкілля [3, с. 288]. Поповою О. Л. виокрем-
лено чотири групи територіальних структур: екологічно 
незбалансовані, нестійкі вразливі, середньозбалансова-
ні та екологічно збалансовані, [2, c. 97–98].

На думку Дороша О. С., ефективний моніторинг та 
контроль за використанням і охороною земель залежить 
від об’єктивної інформації [4, с. 24]. Цьому сприяють 
проведення робіт з еколого-агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського призначення. 

У теперішній час при оцінці земель використову-
ються такі методики, як «Агроекологічний моніторинг 
та паспортизація сільськогосподарських земель» [5], 
«Методика суцільного ґрунтово-агрохімічного моніто-
рингу сільськогосподарських угідь України» [6], «Мето-
дика агрохімічної паспортизації земель сільськогоспо-
дарського призначення» [7] та ін. При цьому, на думку 
Писаренка П. В., агрохімічний моніторинг є складовою 
частиною комплексного агроекологічного моніторингу 
земель [8, c. 12].

У наукових працях Ракоїд О. О. запропоновано ме-
тодику для оцінки агроекологічного стану земель сіль-
ськогосподарського призначення, яка ґрунтується на ви-
користанні комплексу як прямих, так і непрямих показ-
ників. До першої групи віднесено показники, за якими 
визначається еколого-агрохімічний стан орних земель, 
до другої – ступінь порушення екологічної рівноваги у 
співвідношенні угідь в агроландшафтах та інтенсивності 
прояву грунтових деградаційних процесів [9, с. 6].

Дослідження Яцук І. П. показали, що комплексна 
оцінка стану ґрунтів у адміністративних районах, на 
основі агрохімічного обстеження, є основою, на якій мо-
жуть ґрунтуватись як регіональна програма підвищення 
родючості ґрунтів, так і управлінські рішення щодо їх 
охорони і раціонального використання [10, с. 110].

Проведені наукові дослідження виявили погіршен-
ня стану земель. Розроблені методики оцінки направлені 
в основному на аналіз агрохімічного та агроекологічно-
го стану земель, але при цьому не розглядається оцінка 
стану земель під багатофакторним впливом середовища 
в контексті рівнів моніторингу земель.

Метою публікації є визначення основ формування 
методики інтегральної оцінки стану земель при проведе-
ні моніторингу та окреслення напрямів її використання.

У процесі підготовки публікації використано сис-
темний підхід дослідження.

Основа формування методики інтегральної оцін-
ки земель повинна ґрунтуватися на системному 
підході, за допомогою якого враховується вза-

ємодія і взаємозалежність характерних ознак багато-
факторного впливу середовища, що забезпечує макси-
мальну її об’єктивність.

Організація і проведення моніторингу земель 
здійснюється на трьох рівнях: локальному, регіонально-
му і національному. Кожен рівень має особливості, які 
необхідно враховувати при оцінці. Перш за все, це ба-

гатофакторний вплив середовища на стан земель, який 
формується природними умовами та функціонуванням 
соціально-економічних систем.

Вагомість впливу кожного фактора (ознаки) різ-
ниться залежно від цілей оцінки. Тому при про-
веденні моніторингу земель виникає потреба у 

визначенні вагомості впливу ознак на стан земель. 
За сутністю ознаки мають суб’єктивну і об’єктивну 

характеристику, тому необхідне проведення подвійної 
оцінки ознак. Суб’єктивна – полягає у визначенні екс-
пертним методом переваг однієї ознаки відносно іншої. 
Об’єктивна – базується на оцінці фактичних значень по-
казників кожної ознаки.

Попарне їх порівняння дозволяє оцінити суб’єк-
тивну вагомість. При цьому формується відповідна ма-
триця, де стовбцями і рядками виступають ознаки, а їх-
німи характеристиками – показники (табл. 1). Елемен-
ти матриці одержуються шляхом попарного порівнян-
ня показників G кожного з кожним. Якщо суб’єктивна 
значимість даного показника більша, ніж той, з яким 
проходить порівняння, то у відповідну чарунку матриці 
записується цифра 3, якщо менша – 1, якщо вони рівно-
значні – 2. При цьому, кількість показників G дорівнює 
m, відповідно m = p; k = 1…. p; j = 1…m.

таблиця 1

Матриця попарних порівнянь ознак впливу на стан земель

показ- 
ники, Gj

показ- 
ники, Gk

G1 G2 … Gm Сума

G1 – … … …  

… … … … … …

Gp … … … … …

Сума 1
1

p

p
k

G

 … … …

1 1

p m

kj
k j

G
 
 

Наступним кроком є визначення сум значень кож-
ного рядка, а потім проводиться розрахунок суми цих 
сум. За отриманими даними визначається суб’єктивна 
значимість кожної ознаки (1):

  

1

1 1

,

p

kj
k

j p m

kj
k j

G
g

G



 







 

  

(1)

де      gi – суб’єктивна значимість j-ї ознаки; 

1

p

kj
k

G



 
– сума значень j-ї ознаки для k-тих показ-

ників; 

1 1

p m

kj
k j

G
 
 

 
– сума сум значень j-х ознак для k-тих 

показників.
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Така значимість має суб’єктивну характеристику, 
оскільки оцінка здійснюється експертним методом.

Далі розглянемо визначення об’єктивної значи-
мості впливу ознак на стан земель з використанням фак-
тичних значень показників. На кожному рівні моніто-
рингу земель ознаки мають різну природу формування, 
що вимагає визначення відповідних підходів до оцінки. 
По-перше, показники мають різні одиниці виміру, тому 
необхідне переведення їх у відносні значення. По-друге, 
базові показники (еталонні, мінімальні, максимальні) 
вибираються відповідно до природи формування ознак.

Запропоновано виокремити три підходи до визна-
чення відносних значень показників. Перший під-
хід полягає в тому, що за базовий показник при-

ймається еталонне значення. Прикладом може висту-
пати моніторинг земель локального рівня, коли прово-
диться бонітування ґрунтів з використанням показни-
ків еколого-агрохімічного паспорту земельної ділянки. 
Ці показники характеризують агрофізичний стан ґрун-
ту через його щільність, продуктивну вологу; фізико-
хімічний й агрохімічний стан – кислотність, вміст в 
орному шарі ґрунту гумусу, азоту, рухомого фосфору, 
обмінного калію, бору, молібдену, цинку, міді, кобаль-
ту, марганцю та ін.; забруднення – вміст кадмію, свин-
цю, ртуті, залишків пестицидів, щільність забруднення 
цезієм-137 та стронцієм-90. Щоб перевести фактичні 
значення показників у відносні, потрібно порівняти їх із 
еталонними за формулою (2) [11, c. 200]:
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де      Бij – бали показників j-ї ознаки для i-тої земельної 
ділянки; 

Фij – фактичне значення показників; 
Еj – еталонне значення показника j-ї ознаки.

У результаті отримують бонітет ґрунту в балах. На 
основі ціни одного бала ґрунту в зернових одиниць ви-
значають ресурс родючості орних земель.

Необхідно зауважити: якщо оцінюється стан зе-
мель на основі сукупності показників, до яких входять, 
крім бонітету, й інші, то необхідно всі показники пере-
водити у відносні, використовуючи один із означених 
підходів.

Другий підхід полягає в тому, що за базовий по-
казник приймається мінімальне або максимальне зна-
чення залежно від того, яке з них буде бажане. Прикла-
дом може виступати моніторинг земель на регіонально-
му рівні при проведенні оцінки стану земель за района-
ми області. До основних показників, які враховували б 
вплив структури земель району на екологічну стабіль-
ність території, можна віднести екологічну стабільність 
агроландшафту та антропогенне навантаження. За на-
веденими характеристиками розраховуються відповідні 
коефіцієнти та формується табл. 2. При цьому для пе-
реведення отриманих коефіцієнтів у відносні значення 
за базовий показник приймається максимальне значен-
ня екологічної стабільності агроландшафту, а мінімаль-
не – для антропогенного навантаження.

таблиця 2

Кількісні показники ознак впливу на стан земель

показ- 
ники, j 

Назва 
районів, i

Екологічна 
стабільність 

агроландшафту

Антропогенне 
навантаження

… Хіj …

… … …

Хj (max) Хj (min)
  
 Виконання перетворення фактичних значень по-

казників у відносні проводиться таким чином:
а) якщо кращим значенням показника є макси-

мальне, то використовується формула (3):
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(3)

де   Xij – відносні значення і-х показників (районів облас-
ті) j-ї ознаки (екологічної стабільності агроландшафту);

Хіj – значення показників;
Xj (max) – максимальне значення показника для j-ї 

ознаки (базовий показник);
б) якщо кращим значенням показника є мінімаль-

не, то використовується формула (4):
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(4)

де     Xij– відносні значення і-х показників j-ї ознаки (ан-
тропогенного навантаження);

Xj (min) – мінімальне значення показника для j-ї 
ознаки (базовий показник).

Третій підхід полягає в тому, що при визначенні 
відносного показника використовуються як мінімаль-
не, такі максимальне значення. Для прикладу можна 
розглянути моніторинг земель на національному рівні, 
коли ведеться оцінка земель за показниками, для яких 
максимальне і мінімальне значення не є оптимальними. 
Це можуть бути соціально-економічні, правові характе-
ристики та ін. Тоді відносні значення і-тих показників j-ї 
ознаки визначаються за формулою (5):

             
(min)

100.
(max) (min)
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ij
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Х X
Х

Х X


 


 

(5)

При цьому слід зазначити, що при моніторингу 
земель вибір базового показника повинен бути 
однаковий у межах певної їх сукупності. Якщо 

оцінюються показники, частину з яких можна перевести 
у відносні значення за другим підходом, а частину – за 
третім, то для цієї сукупності вибирається третій підхід, 
де за базовий показник приймається той, що враховує 
мінімальне і максимальне значення.

На основі отриманих відносних значень показ-
ників проводиться їх оцінка. Для цього доцільно ви-
користовувати метод визначення ентропії (рівня впо-
рядкованості). Формується таблиця відносних значень 
показників Xij. Потім за цим методом знаходиться сума 
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кожного стовпця
 1

.
n

ij
i

X



 
Далі за формулою (6) визнача-

ється частка кожного показника у загальній сумі:

     1

,ij
ij n

ij
i

Х
Q

X






  

(6)

де Qij – частка і-го показника в загальній сумі j-ї ознаки;

1

n

ij
i

X



 
– сума значень i-тих показників j-ї ознаки. 

Результати розрахунків (Qij) зводяться в таблицю, 
за якою визначаються значення ентропії j-ї ознаки для 
кожного стовпця таблиці за формулою (7):

       1

1
( ln ),

ln

n

j ij ij
i

E Q Q
N 

 

  

(7)

де      Ej – ентропія j-ї ознаки;
N – кількість показників (наприклад, районів об-

ласті).
Об’єктивна значимість j-ї ознаки визначається за 

формулою (8):

       1 ,j jd E 
  

(8)

де dj – об’єктивна значимість j-ї ознаки.
Приведена об’єктивна значимість j-ї ознаки визна-

чається за формулою (9):

      1

,j
j m

j
j

d
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E






  

(9)

де dj – приведена об’єктивна значимість j-ї ознаки.

Таким чином, отримано дві значимості ознак: 
суб’єктивну (формула (1)) та об’єктивну (формула (9)), 
на основі яких визначається узагальнена значимість та її 
приведена величина відповідно за формулами (10) та (11):
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j
j j
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(10)

де qj – узагальнена значимість j-ї ознаки.
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(11)

де qj – приведена значимість j-ї ознаки.
На завершальному етапі розраховується інтеграль-

ний показник оцінки стану земель за формулою (12):

   1
( ),

m

i ij j
j

L X q


 

  

(12)

де Li – інтегральний показник оцінки стану земель.
Отримане значення інтегрального показника ха-

рактеризує стан досліджуваного і-го об’єкта, яким може 
бути земельна ділянка, територія господарства, населе-
ного пункту, району, області тощо. При цьому характер-
ним є те, що чим більше отримане значення показника, 
тим кращий стан оцінюваних земель.

Отже, при проведенні моніторингу земель необ-
хідно враховувати багатофакторність впливу ознак 
середовища на стан земель. Для вирішення цієї задачі 
розроблено методику інтегральної оцінки стану земель, 
яка враховує суб’єктивні та об’єктивні характеристики 
впливу ознак. Вона дає можливість поєднувати резуль-
тати оцінок на різних рівнях моніторингу земель від ло-
кального, регіонального до національного в систему, що 
забезпечує єдиний підхід до визначення напрямів охо-
рони і раціонального використання земель.

ВИСНОВКИ
При проведенні моніторингу земель використання 

методики інтегральної оцінки дає можливість виявити 
землі, найбільш вразливі до впливу факторів середовища 
функціонування, і визначити стратегію їх відновлення й 
охорони. Також, використовуючи результати інтеграль-
ної оцінки, з’являється можливість сформувати збалан-
совану структуру землекористування, що сприятиме 
підвищенню стабільності та стійкості екосистем.

Перспективою подальших досліджень є проведен-
ня оцінки природно-господарського використання зе-
мель на основі методики інтегральної оцінки, що дасть 
можливість визначити стратегію раціонального вико-
ристання та охорони земель.                    
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МЕхАНІЗМ САМОРОЗвИТку РЕгІОНІв в уМОвАх пРОблЕМНО-ОРІєНТОвАНОгО 
упРАвлІННя
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УДК 330.3:332.122(477)

Іванова О. Ю., Лаптєв В. І. Механізм саморозвитку регіонів в умовах проблемно-орієнтованого управління
Метою статті є обґрунтування складових, методів, принципів, суб’єктів механізму саморозвитку регіонів засобами проблемноорієнтованого 
управління. Запропоновано визначення саморозвитку регіону, яке відрізняється виокремленням базових умов самозабезпеченості, самоуправлін-
ня, самофінансування на основі самодостатності та взаємозв’язку цих понять. Обґрунтовано концепцію забезпечення саморозвитку регіонів 
України та розробка дорожньої карти її реалізації, а також методологічний підхід до визначення пріоритетних напрямів стимулювання самороз-
витку регіонів методами проблемноорієнтованого управління. Запропоновано механізм забезпечення регіонального саморозвитку. Розроблено 
теоретичний підхід до порівняльного аналізу характеру розвитку регіонів, який передбачає позиціювання регіонів за рівнем саморозвитку на 
тривимірній матриці «самозабезпеченість – самоуправління – самофінансування».
Ключові слова: механізм саморозвитку регіонів, концепція забезпечення саморозвитку регіонів України, теоретичний підхід до порівняльного 
аналізу характеру розвитку регіонів, дорожня карта, напрями стимулювання саморозвитку.
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в условиях проблемно-ориентированного управления
Целью статьи является обоснование составляющих, методов, прин-
ципов, субъектов механизма саморазвития регионов средствами 
проблемноориентированного управления. Предложено определе-
ние саморазвития региона на основе выделения базовых условий са-
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Соціально-економічне зростання регіонів є під-
ґрунтям формування конкурентоспроможності 
держави в умовах дефіциту бюджетних коштів, її 

територіальної єдності та цілісності, розвитку підпри-
ємництва. Процеси економічних і політичних транс-
формацій в умовах міжнародної інтеграції створюють 
принципово нові вимоги до формування стійких кон-
курентних позицій держави, її територіальних одиниць 
і підприємств на основі поєднання їх інтересів та фор-
мування умов до саморозвитку методами проблемно-
орієнтованого управління. 

Теоретичні та прикладні аспекти стимулювання 
сталого розвитку регіонів, формування забезпечення 
регіонального розвитку на основі самодостатності та 
децентралізації висвітлюються в працях Н. Бєлікової [1], 
З. Варналія [2], І. Вахович [3], М. Кизима, В. Хаустової,  
О. Козирєвої [4], О. Лайка [5], Т. Уманець, Л. Шаталової 
[6], І. Сторонянської [7], О. Сидорової, О. Татаркіна [8] 
та ін. Разом з тим, залишається низка питань, пов’язаних 
з розробленням методичних засад формування ме-
ханізму саморозвитку регіонів засобами проблемно-
орієнтованого управління. 

Метою статті є обґрунтування складових, мето-
дів, принципів, суб’єктів механізму саморозвитку ре-
гіонів засобами проблемно-орієнтованого управління, 
який є підґрунтям забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку регіонів України, сприятливих 
умов для активізації підприємницької діяльності та під-
вищення конкурентоспроможності країни в цілому.

У соціально-економічних перетвореннях важлива 
роль приділяється державній регіональній політиці, ак-
тивізація якої дозволяє формувати механізми стимулю-
вання регіонального саморозвитку, забезпечуючи тим 
самим зростання їх конкурентоспроможності й стій-
кість конкурентної позиції.

Проте диспропорції та нерівномірність соціально-
економічного розвитку регіонів України свідчать про 
неефективність державної регіональної політики, орієн-
тованої на пріоритети централізованого управління. Так, 
розрив розвитку регіонів за мінімальним і максималь-
ним обсягом ВРП у розрахунку на одну особу у 2014 р. 
становив 3,8 разу; індекс фізичного обсягу ВРП на одну 
особу у 2014 р. по Україні склав 93,7% (від 61,5 у Луган-
ській області до 108,3% у Тернопільській області) [9].  
У 2015 р. у 21 регіоні спостерігається зниження обсягів 
виробництва промислової продукції, у 7 регіонах – капі-
тальних інвестицій; загальною для всіх регіонів є тенден-
ція зниження реальної заробітної плати працюючих. 

Середньомісячна кількість економічно активного 
населення у віці 15–70 років у 2015 р. склала 18,1 млн 
осіб, з них 17,4 млн (96,1%) у працездатному віці. Із за-
значеної кількості громадян у віці 15–70 років 16,4 млн, 
або 90,9%, зайняті економічною діяльністю, а решта – 
1,7 млн осіб, відповідно до методології Міжнародної ор-
ганізації праці, класифікувалися як безробітні [10].

Сучасні тенденції регіонального розвитку харак-
теризуються зростанням залежності регіонів від цент ру 
(зростання частки міжбюджетних трансфертів у дохо-
дах місцевих бюджетів – у 2000 р. – 28,9%, у 2015 р. –  
59,1%; зменшенням частки власних доходів місцевих бю-
джетів у доходах Зведеного бюджету країни – у 2016 р.  

складає 20,1%, тоді як у 2000 р. – 30%, у 2014 р. –  
22,2%) [9]. Надмірна централізація в управління регіо-
нами призводить до проблем у здійсненні єдиної політи-
ки соціально-економічних перетворень, збільшення дис-
пропорцій в рівні та якості життя населення та соціально-
економічному розвитку регіонів, що виступає дестабілізу-
ючим чинником для конкурентоспроможності країни та 
стає загрозою для її цілісності та територіальної єдності. 
Переважання централізованого підходу в управлінні ре-
гіональним розвитком призводить до значного звикання 
регіонів до фінансової підтримки, надмірної залежності 
від центру і відсутності мотивів до саморозвитку.

Наукова проблема створення умов для регіональ-
ного саморозвитку на базі підвищення ефективності ви-
користання потенціалу регіонів актуалізує пошук нових 
ідей і підходів до її вирішення. Важлива роль при цьому 
відводиться розширенню свобод регіонів та належному 
фінансовому забезпеченню делегованих повноважень, 
формуванню умов для ефективного використання тру-
дового потенціалу країни, регіонів, підприємств засоба-
ми проблемно-орієнтованого управління.

Узагальнення наукових підходів до розвитку регі-
ону на основі самодостатності [3; 5; 6] дозволи-
ло визначити складові саморозвитку регіону, їх 

взаємозв’язок, уточнити сутність системи понять «са-
мозабезпеченість», «самоуправління, «самофінансуван-
ня», «самодостатність» у контексті регіонального само-
розвитку.

Так, під саморозвитком регіону пропонується ро-
зуміти здатність регіону до довгострокового соціально-
економічного розвитку, що базується на акумулюванні 
та трансформації комплексу природних, людських, фі-
нансових та інших ресурсів (самодостатність) на основі 
самоорганізації, самоуправління та самофінансування.

Складовими саморозвитку регіону (ССР) і водно-
час його умовами є: самозабезпеченість, самоуправлін-
ня та самофінансування. 

Самозабезпеченість (СЗ) регіону розглядається з 
позиції здатності регіону до забезпечення ефективно-
го використання свого стратегічного потенціалу, спро-
можності обходитися власними можливостями, що має 
значущість в умовах дефіциту бюджетних коштів.

Самоуправління (СУ) – спроможність органів міс-
цевого самоврядування до управлінського процесу на 
основі створення ефективних механізмів управління сус-
пільними відносинами в регіоні та забезпечення ефектив-
ної взаємодії суб’єктів у ланцюжку відносин «держава –  
регіон – бізнес – громадськість» для забезпечення довго-
строкового соціально-економічного розвитку регіону.

Під самофінансуванням (СФ) у роботі розуміється 
здатність регіону до забезпечення приросту фінансових 
ресурсів для потреб саморозвитку на основі стимулю-
вання збільшення податкових і неподаткових надхо-
джень, операцій з капіталом, доходів підприємств та 
інвестицій в регіон.

Необхідність впровадження механізму самороз-
витку регіонів у рамках реалізації державної політики 
стимулювання регіонального розвитку за рахунок влас-
них ресурсних можливостей є своєчасним, актуальним 
та підтверджується науковими доробками [1–8] (рис. 1).
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регіональні органи влади 

Рис. 1. Складові механізму забезпечення регіонального саморозвитку

Науковою основою розробки механізму самороз-
витку регіонів виступає концепція забезпечення 
саморозвитку регіонів України, що базується на 

послідовності ієрархічно підпорядкованих генеральній 
концепції субконцепцій двох рівнів: достатньої та аку-
мулюючої складової використання потенціалу самороз-
витку та передбачає зміцнення фінансової самодостат-
ності регіонального розвитку на основі децентралізації, 
вибору раціонального обсягу державної підтримки та 
стимулювання саморозвитку залежно від рівня само-
достатності.

В ієрархії субконцепції важливе місце займають 
концептуальні положення з реформування податково-
бюджетних відносин, що реалізуються на основі роз-
робки дорожньої карти. Методичний підхід до побу-
дови дорожньої карти з реалізації концепції реформу-
вання податково-бюджетних відносин «центр – регіон» 

передбачає підпорядкованість та взаємозв’язок з про-
грамними документами вищого рівня, використання 
сценарного підходу для обґрунтування заходів, визна-
чення потреби в ресурсах, ризиків, цільових орієнтирів 
та графіку реалізації завдань на основі розробки інфор-
маційних карток, що дозволяє дотримуватися принци-
пів системності, ефективності та своєчасності прове-
дення реформи.

Структурними елементами механізму на макро- 
та макрорівнях є цільова, забезпечуюча, керуюча та ке-
рована компоненти, взаємодія яких під впливом екзо-
генних та ендогенних факторів формує певний рівень 
саморозвитку регіонів, який розраховується на основі 
визначення інтегральних показників самозабезпечено-
сті, самоуправління та самофінансування та дозволяє 
визначити місце регіонів за рівнем саморозвитку на 
тривимірній матриці (рис. 2).
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достатнім для підтримки
існуючого стану

 

 

Регіони
з низьким
рівнем
саморозвитку

Низький Середній  Високий 

Cамозабезпеченість (ІСЗ) 

Вінницька (2009–2014), Волинська (2014), 
Житомирська (2011–2014), Закарпатська (2008, 
2012), Івано-Франківська  (2010, 2014), 
Кіровоградська  (2014), Львівська (2009–2014), 
Рівненська (2014), Сумська (2006, 2010, 2014),  
Тернопільська (2012–2014), Хмельницька 
(2009–2014), Черкаська (2014), Чернівецька 
(2006–2008, 2010–2012, 2014)

 

 

Волинська (2006–2010), Житомирська  (2006–
2008), Івано-Франківська (2006, 2008, 2009), 
Кіровоградська (2006–2008), Рівненська (2006–
2010), Херсонська (2007), Черкаська
(2006–2007), Чернігівська (2006) 

 

Середній  

 Волинська (2011–2013), Житомирська 
(2009–2010), Закарпатська (2006–2007, 
2009–2011, 2013–2014), Івано-
Франківська  (2011–2013), 
Кіровоградська (2009–2013), 
Миколаївська (2013), Рівненська  
(2011–2013), Сумська (2009), 
Херсонська (2006, 2008–
2014), Черкаська (2009–
2010), Чернівецька (2009, 
2013), Чернігівська
(2007–2014)  

 

 

Дніпропетровська (2006–2010, 2014), 
Донецька (2006–2010, 2012), Запорізька (2006,  
2007, 2011), Одеська (2006–2009), Полтавська 
(2011–2013), Харківська (2007–2009) 

 

Дніпропетровська (2011–2013),
Донецька  (2011)   

 

Донецька (2014),
Запорізька (2008, 2009, 2012),
Київська (2008, 2009, 2013) 

 

 

 

Запорізька (2010), Київська (2006,  
2007, 2010–2012), Луганська (2006, 
2008, 2009, 2013), Миколаївська 
(2006, 2010), Сумська
(2011–2013), Черкаська
(2012–2013) 

 

Запорізька (2013–2014), 
Київська (2014), Луганська 
(2007, 2010–2012), 
Львівська (2006, 2008), 
Миколаївська (2007–2009, 
2011, 2012,2014), Одеська  
(2010–2014), Полтавська 
(2006–2010, 2014), 
Сумська (2007, 2008), 
Харківська (2006, 2010,
2014)  

 

Луганська (2014), 
Черкаська (2008) 

 

Львівська
(2007)

 

Харківська
(2011–2013)

 

 

Рис. 2. трирівнева матриця позиціювання рівня саморозвитку регіону
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Результати розрахунку інтегральних показників 
саморозвитку регіонів, їх прогнозних значень по-
казників, а також дослідження дієвості методів 

й інструментів стимулювання регіонального розвитку 
виступили підґрунтям для розробки методологічного 
підходу до визначення пріоритетних напрямів стимулю-
вання саморозвитку регіонів.

Методологічне забезпечення включає: 
1) оцінювання рівня саморозвитку регіонів за скла-

довими та частковими показниками й позиціювання регіо-
нів на тривимірній матриці «самозабезпеченість – само-
фінансування – самоуправління», на основі чого визнача-
ються позиції регіонів та їх переміщення в динаміці. Ме-
тодами дослідження науково-методичного забезпечення 
визначення рівня саморозвитку регіону є: апріорне ран-
жування; кореляційний аналіз, системний аналіз, метод 
ентропії, кластерний аналіз, матричне позиціонування; 

2) прогнозування показників саморозвитку ре-
гіонів та графічне відображення переміщень регіонів 
у квадранти з виском, середнім чи низьким рівнем по-
казника; моделювання сценаріїв саморозвитку за скла-
довими. Методичний підхід до моделювання сценаріїв 
зміцнення фінансової самодостатності регіону базуєть-
ся на методах прогнозування, імітаційного моделюван-
ня, системного аналізу, сценарному підході; 

3) визначення заходів зі стимулювання самозабез-
печеності, самоуправління та самофінансування регіону 
передбачає розробку такого методичного забезпечення: 
методичний підхід до обґрунтування інструментарію 
державної підтримки та стимулювання регіонального 
розвитку; методичний підхід до вдосконалення системи 
податково-бюджетних відносин; методичний підхід до 
побудови дорожньої карти реформування податково-
бюджетних відносин «центр – регіон» на основі викорис-
тання методів: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, 
нечітких множин, аналізу ієрархій, системного підходу.

Відповідно до основних програмних документів, 
що регулюють регіональний розвиток в Україні та ЄС 
[11–14], обґрунтовано напрями регіонального самороз-
витку на основі проблемно-орієнтованого управління,  
а саме [15]: 
 розробка та законодавче закріплення механіз-

му самоуправління в регіоні;
 підвищення рівня компетентності посадових 

осіб і державних службовців з метою підви-
щення якості розробки та реалізації механізмів 
формування та використання стратегічного по-
тенціалу регіону; 

 реформування системи податково-бюджетних 
відносин, розробка цільових програм розвитку 
трудового, фінансового та інших потенціалів 
регіонів; 

 надання пільг для підприємств, які створюють 
нові робочі місця;

 підвищення соціальної активності молоді в со-
ціально-економічному, політичному та куль-
турному житті регіону; 

 розвиток підприємницьких навичок у молоді, 
у тому числі шляхом створення стартапів при 
ВНЗ.

ВИСНОВКИ
Таким чином, науковим підґрунтям механізму ви-

ступає концепція забезпечення саморозвитку регіонів 
України, що базується на послідовності ієрархічно під-
порядкованих генеральній концепції субконцепцій двох 
рівнів: достатньої та акумулюючої складової викори-
стання потенціалу саморозвитку та передбачає зміцнен-
ня фінансової самодостатності регіонального розвитку 
на основі децентралізації, вибору раціонального обсягу 
державної підтримки та стимулювання саморозвитку 
залежно від рівня самодостатності.

Уточнення понятійного апарату теорії регіональ-
ного розвитку за рахунок визначення поняття «самороз-
виток регіону», яке відрізняється виокремленням базо-
вих умов самозабезпеченості, самоуправління, самофі-
нансування на основі самодостатності та взаємозв’язку 
цих понять, дозволило розробити:
 концепцію забезпечення саморозвитку регіонів 

України;
 механізм забезпечення регіонального самороз-

витку, що відрізняється виокремленням та взає-
модією його основних структурних елементів на 
макро- та мезорівнях: цільової, керуючої, забез-
печуючої та керованої компонент, які під впли-
вом екзогенних та ендогенних факторів форму-
ють відповідний рівень саморозвитку регіону;

 теоретичний підхід до порівняльного аналізу 
характеру розвитку регіонів, який передбачає 
позиціювання регіонів за рівнем саморозвитку 
на тривимірній матриці «самозабезпеченість –  
самоуправління – самофінансування», що до-
зволяє оцінити динаміку змін регіонального са-
морозвитку за складовими та на основі прогно-
зів обґрунтовувати напрями зміцнення регіо-
нальної конкурентоспроможності;

 методичний підхід до побудови дорожньої карти 
з реалізації концепції реформування податково-
бюджетних відносин «центр – регіон»;

 методологічний підхід до визначення пріори-
тетних напрямів стимулювання саморозвитку 
регіонів, який включає заходи зі стимулювання 
самозабезпеченості, самоуправління та самофі-
нансування регіону, що базуються на прогноз-
ному рівні саморозвитку регіону та показниках 
вірогідності переходу регіону між квадран-
тами матриці «рівень саморозвитку регіону» 
на основі методу нечітких множин, що, своєю 
чергою, сприятиме прийняттю обґрунтованих 
рішень в умовах дефіциту бюджетних коштів. 

Напрямами подальших досліджень виступають 
визначення проблем законодавчого забезпечення скла-
дових саморозвитку регіонів та розробка рекомендацій 
з їх подолання.                     
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ТЕОРЕТИчНІ пІДхОДИ ДО ОцІНкИ РЕгІОНАльНОгО пОТЕНцІАлу гАлуЗІ
© 2017 ХАУСТОВА К. М. 

УДК 005.52:332.14(338.4)

хаустова К. М. теоретичні підходи до оцінки регіонального потенціалу галузі
Мета статті полягає в систематизації теоретичних підходів до оцінювання потенціалу розвитку галузі в межах певного регіону, визначенні 
його економічної сутності та структури. Дано авторське визначення дефініції «потенціал галузі в регіоні», визначено його економічну сутність 
і структуру з позиції регіональних органів влади, інвесторів та окремих підприємств. Обґрунтовано, що оцінка галузевого потенціалу в регіоні 
є важливим етапом розробки регіональної стратегії та галузевих програм, а також індивідуальних стратегій розвитку окремих підприємств. 
У цьому контексті розглянуто методичні підходи до вибору показників оцінювання потенціалу галузі та її економічної стабільності в регіоні як 
важливого етапу стратегічного управління на всіх рівнях. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення методичних 
підходів до оцінювання часткових і комплексних показників потенціалу окремих галузей в регіонах, а також рекомендацій щодо їх використання 
в процесі стратегічного моделювання.
Ключові слова: галузь, регіональний потенціал, ринковий потенціал, ресурсний потенціал, інвестиційний потенціал галузі, стабільність галузі, 
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gion boundaries, defining its economic essence and structure. The author’s 
own definition of the «potential of industry sector in region» is provided, its 
economic essence and structure have been determined from the standpoint 
of regional authorities, investors, and individual enterprises. It has been sub-
stantiated that evaluation of potential of industry sector in region is an im-
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Одним з важливих напрямків стратегічного ана-
лізу, що дозволяє підприємству сформувати 
ефективний стратегічний набір, є аналіз галу-

зевого середовища та його ключових факторів успіху 
в певному регіоні. У сучасних умовах спостерігається 
тенденція до подальшої диференціації економічного по-
тенціалу окремих галузей (видів економічної діяльності) 
в регіонах України. У процесі розвитку реформи децен-
тралізації умови здійснення економічної діяльності в 
певних сферах народного господарства формуватимуть-
ся під впливом органів регіональної влади та місцевих 
громад, що матиме вплив на розвиток окремих галузей 
та підприємств. У зв’язку з цим актуальності набувають 

проблеми оцінювання потенціалу розвитку окремих га-
лузей та видів економічної діяльності з розробкою від-
повідних моделей, що допоможуть приймати ефективні 
рішення на всіх рівнях.

Оцінка галузевого потенціалу в регіоні дає можли-
вість діагностувати рівень конкуренції, обсяги та тен-
денції споживчого ринку, розвиток технологій та необ-
хідних ресурсів, бар’єри входу/виходу з галузі та визна-
чати конкурентний статус підприємства. 

Проблеми оцінювання потенціалу на різних рів-
нях його економічного прояву виступають предметом 
досліджень багатьох науковців, серед яких у роботі ви-
користано праці Портера М., Ліхновського П. М., Слю-
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саревої Л. В. та Жмайлової О. Г., Кузнєцової І. О., Трацен- 
ко О. М. Відсутність єдиної думки, багатоаспектність та 
поліпрагматичність проблематики оцінювання потенціа-
лу галузей економіки на рівні окремих регіонів визначає 
актуальність досліджень в даному напрямі.

Метою статті є систематизація теоретичних під-
ходів до оцінювання потенціалу розвитку галузі в межах 
певного регіону, визначення його економічної сутності 
та структури.

Значення дефініції «потенціал» походить від латин-
ського слова «potentia», що означає приховані мож-
ливості, силу, кошти, джерела, запаси, засоби, які 

можуть бути використані для досягнення певної мети. 
У тлумачному словнику української мови під терміном 
«потенціал» розуміються приховані здатності, сили для 
певної діяльності, що можуть виявитися за певних умов. 

У відповідності до державної системи класифікації 
і кодування техніко-економічної та соціальної інформації 
в Україні всі галузі (секції) класифікуються за видами еко-
номічної діяльності, які структуровані за рівнями деталі-
зації на розділи, групи та класи. Для окреслення меж до-
сліджуваного поняття «галузь» використано класичний 
підхід, що наводиться в Економічній енциклопедії [1]: 
«галузь – це сукупність організацій, підприємств, фірм, 
корпорацій, згрупованих і об’єднаних за певними спіль-
ними функціями, дійовими виробничими і невиробничи-
ми ознаками: спеціалізацією з випуску однотипної про-
дукції, технології, комплексності задоволення потреб». 
Тобто, поняття «галузь» в даному дослідженні охоплює 
всі рівні її прояву, що залежить від ступеня деталізації ці-
лей аналізу, а саме: галузь чи секцію в цілому, види еконо-
мічної діяльності на рівні розділу, групи чи класу.

Виходячи з класичного трактування потенціал 
галузі – це сукупність можливостей, що можуть бути 
реалізовані в рамках певного виду економічної діяльнос-
ті за певних умов. У контексті дослідження під умовами 
маємо розуміти сукупність факторів, що можуть при-
вести до ефективної реалізації потенційної здатності 
підприємств галузі досягати окресленої мети на рівні 
певної географічної території чи регіону. 

Одним з найавторитетніших фахівців з питань га-
лузевого аналізу є М. Портер, який виділив п’ять факто-
рів конкуренції в галузі: загроза появи нових конкурен-
тів; рівень конкуренції серед існуючих конкурентів; тиск 
з боку товарів-замінників; ринковий тиск з боку поста-
чальників та покупців [6, с. 599]. Головною метою галу-
зевого аналізу він визначає встановлення оптимального 
взаємозв’язку між структурою галузі, конкурентною 
стратегією та прибутковістю. 

З позицій інвестора пропонує проводити галузе-
вий аналіз П. М. Ліхновський [4, с. 220], який виділив 
такі фактори: конкуренція; поточна циклічність; етап 
життєвого циклу; стан галузі. 

Автори Л. В. Слюсаревата О. Г. Жмайлова [7,  
с. 103–104] досліджують ефективність галузевого потен-
ціалу з позицій банківської сфери і визначають його як 
сукупність факторів, що впливають на фінансовий стан 
підприємств у галузі. Ними запропоновано такі факто-
ри оцінки галузевого потенціалу: кількість конкурентів 

у галузі та динаміка їх збільшення; рівень концентрації 
у виді економічної діяльності; темпи приросту активів 
та капіталу в галузі; забезпеченість підприємств виду 
економічної діяльності засобами виробництва; середній 
рівень купівельної спроможності споживачів галузі; се-
редній рівень кредитоспроможності підприємств.

Галузеві фактори успіху як результат реалізації 
галузевого потенціалу розглянуто в роботі І. О. Кузнє-
цової. Галузеві фактори успіху формуються як протидія 
силовим полям галузі. Зміни в їхньому складі відбува-
ються у зв’язку зі змінами інтенсивності впливу сило-
вих галузевих полів, які, своєю чергою, є реакцією на 
зрушення в середовищі непрямого впливу. Тим самим 
оволодіння ГФУ дозволяє підприємству відповідним 
чином реагувати на зміни зовнішнього середовища та 
скористатися новими можливостями або протистояти 
загрозам. Водночас ГФУ є загальними для підприємств 
однієї галузі. Тому опанування ними дозволяє отриму-
вати загальноприйнятий набір цінностей для спожи-
вачів, що надає перспективи зайняти певну позицію на 
ринку і в такий спосіб створює умови для формування 
конкурентних переваг[3, с. 69].

Проте, на нашу думку, галузеві ключові фактори 
успіху не можуть у повному обсязі охарактеризувати га-
лузевий потенціал саме на регіональному рівні. 

Фактори, що формують галузеву конкурентоспро-
можність, систематизовано О. М. Транченко [8]: «Галу-
зева конкурентоспроможність передбачає наявність у 
галузі раціональної галузевої структури; групи високо-
конкурентних підприємств фірм-лідерів, що стимулю-
ють інші підприємства галузі підніматися до їх рівня; 
прогресивної дослідно-конструкторської і виробничо-
технологічної бази; гнучкої галузевої інфраструктури; 
відпрацьованої системи науково-технічного, виробни-
чого, матеріально-технічного та комерційного співро-
бітництва як усередині галузі, так і з іншими галузями у 
країні та за її межами».

Цікавим, з позиції оцінки взаємного впливу вну-
трішньої ефективності кожного виду економіч-
ної діяльності та специфічних умов регіональної 

економіки на приріст доданої вартості в регіоні, є метод 
«shift-share». Даний метод призначений для моніторин-
гу рівня ефективності підприємств певного виду еко-
номічної діяльності в регіоні шляхом систематичного 
вивчення національних, місцевих і промислових ком-
понентів зміни зайнятості Локальними регіональними 
факторами, що формують основу для підвищення ефек-
тивності окремих галузей, згідно з даною методикою, 
виступають: місцева сировина, організація транспорт-
ного забезпечення, місцеві ставки заробітної плати, 
інші галузі промисловості в регіоні, місцеві інституції, 
структура місцевого споживання і заощадження [10]. 
Адаптація даного методу до вивчення галузевого по-
тенціалу регіону дозволяє оцінити вплив національного, 
галузевого та регіонального факторів на формування 
конкурентоспроможної економіки регіону.

На основі узагальнення та систематизації наукових 
підходів можна запропонувати модель регіонального по-
тенціалу галузі, що враховує його розподіл на рівні фор-
мування й оцінки, способи та мету реалізації (рис. 1).
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Отже, потенціал галузі на рівні регіону доцільно 
розглядати з таких точок зору:

1. З позиції регіональних органів влади – як сукуп-
ну спроможність підприємств певного виду економічної 
діяльності формувати регіональний валовий продукт, 
додану вартість, створювати робочі місця, ефективно 
використовувати регіональні ресурси та сприяти еколо-
гічній безпеці. 

У більшості випадків оцінка розвитку окремих ви-
дів економічної діяльності на рівні регіону здійснюєть-
ся з використанням описових і статистичних методів, 
що ґрунтуються на дослідженні розвитку економічних 
процесів за певні часові проміжки на основі абсолютних 
величин. Результати такого аналізу є цінними, проте ви-
значення потенціалу має ґрунтуватися на використанні 
порівняльних оцінок (галузей між собою, стану галузей 
в інших регіонах чи відповідності стану галузі страте-
гічним цілям розвитку регіону). Це дасть можливість 
скласти своєрідну «порівняльну карту» господарства 
регіону, ідентифікувати сильні та слабкі місця та розро-
бити відповідні програми розвитку. У цьому контексті 
важливим є обчислення і порівняння відносних показ-
ників роботи галузей, що характеризують їх роль у ВРП, 
ефективність господарської діяльності, продуктивність, 
інноваційність, роль у зовнішньоторговельному балан-
сі, вирішенні соціальних і екологічних проблем.

Оцінка потенціалу в розрізі видів економічної ді-
яльності дозволить виділити основні рушійні сили у 
структурі господарства регіону, визначити пріоритети 
і заходи щодо формування збалансованої регіональної 
політики.

2. Потенціал галузі (виду економічної діяльності) 
з позиції інвесторів – це відповідність галузі в регіоні 
основним цілям інвесторів, що полягають у прибут-
ковості, безризиковості та ліквідності інвестицій [5]. 
Інвестиційний потенціал галузі тісно пов’язаний з по-
тенціалом галузі з позиції підприємств, оскільки досяг-
нення економічних показників, що цікавлять інвесторів, 
залежить від сукупності сприятливих факторів розвит-

ку галузі та рівня управлінських компетенцій окремих 
підприємств. Своєю чергою, підвищення інвестиційної 
привабливості галузі на регіональному рівні сприяє 
залученню інвестицій в регіон і стимулює розвиток ді-
лової активності, що позитивно впливає на економічні 
показники регіону в цілому.

3. Потенціал галузі з позицій підприємства най-
доцільніше розглядати як сукупність перспективних 
можливостей розвитку галузі в регіоні, що формують 
передумови для ефективного функціонування та розви-
тку підприємства. Сюди можна віднести такі групи фак-
торів: ресурсні, ринкові, інфраструктурні.

Ресурсний потенціал розвитку галузі в регіоні за-
лежить від доступності та якості необхідних для 
функціонування даного виду економічної діяль-

ності ресурсів та природних умов. Сприятливість (не-
сприятливість) даних факторів формує основи для ре-
гіонального поділу праці та мотиваційні чинники щодо 
розміщення чи інвестування в розвиток підприємств на 
певній території. Показниками, що можуть використо-
вуватися для діагностики ресурсного потенціалу, в біль-
шості випадків виступають: 
 трудовий потенціал регіону, що є актуальним 

фактором для підприємств будь-якої галузі чи 
виду економічної діяльності;

 природно-ресурсний потенціал, який лежить 
в основі розміщення та ефективного функціо-
нування окремих видів економічної діяльності 
(видобувна, лісопереробна, сільськогосподар-
ська, туристична галузь тощо). При цьому, оцін-
ка потенціалу повинна враховувати не тільки 
фактичну наявні ресурсів, а також їх розподіл 
та тенденції розвитку чи скорочення;

 енергетичний потенціал виступає важливим 
фактором розвитку окремих галузей та видів 
економічної діяльності.

Ринковий потенціал галузі в окремих регіонах є 
вагомим чинником привабливості для більшості видів 

Рівні потенціалу Способи реалізації 

Регіональний потенціал
галузі

 

Інвестиційний потенціал
галузі регіону

 
 

Потенціал підприємства
галузі в регіоні  

Мета реалізації 

Розробка галузевих
регіональних програм

 

Розробка і реалізація
інвестиційної

стратегії 
 

Розробка і реалізація
«стратегічного набору» 

Підвищення ВРП,
збалансований

розвиток господарства 

Отримання прибутку  

Прибутковість,
продуктивність,

конкурентоспроможність 

ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ В РЕГІОНІ 
 

Рис. 1. Модель потенціалу галузі в регіоні
Джерело: авторська розробка.
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економічної діяльності, що орієнтовані на місцевого 
споживача. Оцінка ринкового потенціалу є важливим 
етапом розробки конкурентної стратегії підприємства 
та вибору стратегічних ринкових сегментів. 

Сьогодні відсутній єдиний методичний підхід до 
визначення сутності та основних показників ринкового 
потенціалу галузі (виду економічної діяльності). Зокре-
ма, Т. О. Зайчук [2, с. 101] визначає ринковий потенціал 
як прогнозовану величину можливого обсягу продаж 
на певній географічній території за умови реалізації 
товарів усім без винятку потенційним споживачам у 
максимальному обсязі. Даний показник містить у сво-
єму складі фактичну місткість ринку та обсяги незадо-
воленого попиту, проте в роботі відсутній методичний 
інструментарій його оцінки. 

Згідно з дослідженнями Ч. Харриса [9], «потенці-
ал ринку» – це показник, що розраховується як зважена 
сума купівельної спроможності конкретної місцевості, де 
вага кожної місцевості перебуває у зворотній залежності 
від її віддаленості. Відповідно, найбільший ринковий по-
тенціал мають місцевості зі значною часткою населення 
і виробництва. Разом з цим, різні території можуть мати 
різну структуру попиту на продукцію окремих галузей, 
що потребує додаткових досліджень попиту. 

Узагальнюючи дані підходи, нами пропонуються 
такі показники для оцінки ринкового потенціалу галузі 
в регіоні:
 місткість ринку та тенденції її розвитку;
 рівень конкуренції в галузі;
 чисельність та структура споживачів;
 наявність та ринкові позиції товарів-замінників;
 обсяги імпорту товарів галузі.

Структура та перелік факторів, що формують рин-
ковий потенціал, залежать насамперед від особливостей 
самої галузі (виду економічної діяльності), позицій під-
приємства та його цілей.

Важливою групою факторів, що формують регіо-
нальний потенціал розвитку галузей, є інфраструк-
тура. При цьому, всі елементи інфраструктури 

можна умовно розподілити на регіональні, що вплива-
ють на розвиток усіх видів економічної діяльності та ви-
ступають важливим елементом інвестиційного клімату, 
і галузеві. До регіональних факторів інфраструктурно-
го забезпечення можна віднести: стан і розгалуженість 
транспортного сполучення; рівень розвитку фінансового 
ринку; інфраструктуру зв’язку; ринкову інфраструктура; 
науково-технічну інфраструктуру; соціальну інфраструк-
туру. Галузева інфраструктура є елементом регіональної 
та передбачає наявність необхідних для розвитку окре-
мої галузі (виду економічної діяльності) специфічних ха-
рактеристик регіональної інфраструктури.

Проведене дослідження пропонованих у науко-
вих роботах класифікацій структурних елементів галу-
зевого потенціалу дає можливість визначити дефініцію 
«потенціал галузі в регіоні» як сукупність ресурсних, 
ринкових та інфраструктурних факторів, структура та 
рівень якості яких формують потенційну привабливість 
для розміщення і розвитку підприємств певного виду 
економічної діяльності в конкретному регіоні. 

Як відомо, потенціал є поняттям динамічним. Тому, 
з точки зору розробки стратегій, необхідно враховувати 
не тільки наявний стан факторів, що його утворюють,  
а також динаміку зміни окремих складових. Такий ана-
ліз у майбутньому може забезпечити певні конкурентні 
переваги або уникнення загроз у процесі реалізації стра-
тегічних цілей. У цьому контексті доцільно розглянути 
також таку характеристику галузі, як стабільність. 

Термін «стабільність» (лат. stabilis) запозичений з 
природничих наук, де він означає стійкий стан, здатність 
до тривалого існування, збереження в часі. Застосування 
даного терміна до галузі дає можливість визначити її ста-
більність як здатність підприємств задовольняти актуаль-
ні потреби споживачів у певному обсязі протягом трива-
лого часу, утримуючи певний рівень прибутковості. 

Для характеристики рівня стабільності галузі про-
понується використовувати показники варіації (середнє 
лінійне відхилення, середньоквадратичне відхилення, 
коефіцієнт варіації) від середнього темпу розвитку за 
основними економічними показниками: обсяги прода-
жу, ціна одиниці продукції, рентабельність збуту про-
дукції, прибуток, вартість капіталу. 

Стабільні галузі є привабливими та менш ризи-
ковими з точки зору стратегічного планування. Разом з 
цим, такі галузі характеризуються високим рівнем кон-
куренції, що необхідно враховувати під час розроблення 
стратегій. 

ВИСНОВКИ
Проведення оцінки регіонального галузевого по-

тенціалу є одним з важливих етапів розробки ефектив-
ної стратегії розвитку. Потенціал галузі в регіоні пропо-
нується розглядати з трьох позицій, що взаємно впли-
вають на його реалізацію, а саме: з позицій регіональних 
органів управління, інвесторів та окремих підприємств. 
Показники оцінювання та їх вага у структурі потенціалу 
галузі в регіоні залежать насамперед від стратегічних ці-
лей суб’єкта оцінювання. Для проведення оцінки пропо-
нується використання відносних величин, що дає мож-
ливість порівняти різні за обсягами діяльності, чисель-
ністю працюючих і використовуваними ресурсами ви-
дів економічної діяльності. Важливою характеристикою 
галузі є також стабільність, що дає більші можливості 
для розробки прогнозів, визначення термінів окупності 
інвестицій та стратегічних планів.                    
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Абакуменко О. В., Лук’яшко п. О. Сировинне забезпечення електроенергетики в Україні: структура та тренди
У статті на основі оцінки статистичної інформації ідентифіковані основні тенденції забезпечення української електроенергетики паливними 
ресурсами. Зокрема, були оцінені структура виробництва електроенергії в розрізі видів електростанцій та імпорт відповідних видів палива 
в Україну за обсягами, ціновими параметрами та країнамипостачальниками. Проведений аналіз дозволив виявити зміни структури імпорту 
основних енергоносіїв в розрізі країнпостачальників. Зокрема, позиції Російської Федерації як імпортера палива в Україну посилювалися до 2013 р. 
Протягом 2014–2015 рр. структура постачальників палива в Україну зазнала суттєвих змін. Найбільш відчутними вони були на ринку природного 
газу, де російський імпорт вдалося замістити майже на 2/3 поставками з європейських країн. Диверсифікація імпорту енергоносіїв в Україну за-
галом позитивно позначилася на їх цінових параметрах (у валютному вираженні) та повинна бути поглиблена в наступних періодах. Водночас 
загальна імпортозалежність українського енергетичного сектора зросла внаслідок втрати частини вугледобувної промисловості та відповід-
ного зростання імпорту кам’яного вугілля.
Ключові слова: електроенергетика, кам’яне вугілля, природний газ, ядерне паливо.
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электроэнергетики в Украине: структура и тренды
В статье на основе оценки статистической информации идентифи-
цированы основные тенденции обеспечения украинской электроэнер-
гетики топливными ресурсами. В частности, были оценены струк-
тура производства электроэнергии в разрезе видов электростанций 
и импорт соответствующих видов топлива в Украину по объемам, 
ценовым параметрам и странампоставщикам. Анализ позволил вы-
явить изменения в структуре импорта основных энергоносителей в 
разрезе странпоставщиков. В частности, позиции Российской Феде-
рации как импортера топлива в Украину укреплялись до 2013 г. В те-
чение 2014–2015 гг. структура поставщиков топлива в Украину пре-
терпела существенные изменения. Наиболее ощутимыми они были 
на рынке природного газа, где российский импорт удалось заместить 
почти на 2/3 поставками из европейских стран. Диверсификация им-
порта энергоносителей в Украину в целом положительно сказалась 
на их ценовых параметрах (в валютном выражении) и должна быть 
углублена в следующих периодах. В то же время общая импортозави-
симость украинского энергетического сектора возросла вследствие 
потери части угледобывающей промышленности и соответствую-
щего возрастания импорта каменного угля.
Ключевые слова: электроэнергетика, каменный уголь, природный газ, 
ядерное топливо.
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Електроенергетика є однією з базових галузей еко-
номіки будь-якої держави в сучасних умовах. Елек-
троенергія як універсальний та екологічний у спо-

живанні ресурс посідає провідне місце в енергетичному 
забезпеченні виробництва та споживання. Вітчизняний 
енергогенеруючий комплекс є не тільки потужним еле-

ментом економіки нашої країни, але й важливою скла-
довою енергетичної системи Європи. Від стабільності 
його функціонування та тенденцій розвитку залежить 
як внутрішній виробничий потенціал, так і відносини із 
закордонними партнерами.
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Політичні та військові події останніх років мали 
суттєві наслідки для енергетичного комплексу України: 
частина енергогенеруючих потужностей та родовищ 
енергетичних ресурсів перейшла під контроль Росій-
ської Федерації та сепаратистських угруповань, від-
повідне погіршення відносин із сусідньою країною та 
взаємний політичний тиск відчутно трансформували 
параметри ресурсної бази електроенергетичного секто-
ра. Виявлення основних тенденцій даної трансформації 
слід вважати важливим напрямком наукового пошуку 
на даному етапі.

Проблеми розвитку української електроенергети-
ки є предметом наукових досліджень багатьох учених. Зо-
крема, виявленню тенденцій розвитку даної галузі при-
свячені дослідження О. Б. Білоцерківського та Н. В. Ши- 
ряевої [1], О. Ю. Черноусенко [2]. Оцінка цінових і вар-
тісних параметрів електроенергії проводилася І. В. Кре-
меновською та О. А. Святогором [3], О. І. Кузнецовою 
[4]. Окремі аспекти практики функціонування енергоге-
неруючих підприємств розкриті в публікаціях Н. І. Гри-
цак та Г. І. Скорик [5], О. В. Овецької та А. Д. Хоміна 
[6], К. В. Ущаповського [7]. Проблемами вдосконалення 
організації енергосистеми України займається О. С. Би-
коня [8]. Однак сучасна трансформація сировинної бази 
виробництва електроенергії так і не стала предметом на-
укової оцінки.

Особливості та тенденції формування сировинної 
галузі електроенергетики прямо впливають на 
рівень енергетичної залежності країни, визнача-

ють вартість електроенергії як універсального енергоре-
сурсу, а отже, і значною мірою впливають на макроеконо-
мічні параметри. Протягом 2014–2015 рр. з-під контро лю 

Украї ни вийшли значні території з відповідним ресурс-
ним потенціалом та інфраструктурою. Зокрема відбула-
ся втрата значного обсягу вугільного видобутку у схід-
них регіонах країни, також були втрачені генеруючі по-
тужності зони антитерористичної операції та Криму. Усе 
це призвело до звуження вітчизняної сировинної бази та 
зміни структури підконтрольних енергогенеруючих по-
тужностей. Подальші ж політичні рішення стосувалися 
в тому числі й диверсифікації джерел імпорту енергоно-
сіїв, що відбилося на їх вартості. Оцінка вказаних транс-
формацій повинна стати вихідним елементом державної 
політики в сфері електроенергетики.

Метою даної статті є ідентифікація основних тен-
денцій трансформації сировинної бази електроенерге-
тики України.

Динаміка обсягів виробництва електроенергії в 
Україні є досить нестійкою. Протягом 2008–2015 рр. її 
напрямок змінювався три рази, що відповідає двом пе-
ріодам зниження обсягів виробництва у 2009 р. і у 2013–
2015 рр. (табл. 1). Причому амплітуда коливань була до-
сить суттєвою: річна зміна становила в середньому 6,5%, 
а максимальні відхилення становили від +8,7% у 2010 р.  
до –13,6% у 2008 р. Зниження 2009 р., очевидно, було 
пов’язане із проникненням у вітчизняну економіку про-
явів світової фінансової кризи 2007–2008 рр., тоді як не-
гативна динаміка 2014–2015 рр. пов’язана з політични-
ми та військовими подіями. Слід акцентувати увагу на 
тому, що у 2015 р. було досягнуто абсолютного мінімуму 
значення оцінюваного показника, котре на 34,4 тис. ГВт, 
або на 18%, нижче за рівень базового 2008 р.

У структурі виробництва електроенергії за типом 
електростанцій також відбулися суттєві зміни. Осно-
вними елементами генеруючого комплексу України 

таблиця 1

Виробництво електроенергії в Україні у 2008–2015 рр.

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

АЕС

ГВт 89841,2 82923,5 89151,3 90247,7 90137,4 83209,0 88389,2 87627,5

% до 2007 р. 100,0 92,3 99,2 100,5 100,3 92,6 98,4 97,5

% до 
підсумку 46,9 48,0 47,4 46,5 45,5 43,0 48,6 55,7

ГЕС  
і ГАЕС

ГВт 11332,6 11776,9 12965,1 10773,0 10832,6 14216,0 9092,3 6809,0

% до 2007 р. 100,0 103,9 114,4 95,1 95,6 125,4 80,2 60,1

% до 
підсумку 5,9 6,8 6,9 5,6 5,5 7,3 5,0 4,3

ЕС і ТЕЦ

ГВт 90502,3 78207,0 85793,7 92859,0 96510,8 94892,2 75008,4 55205,1

% до 2007 р. 100,0 86,4 94,8 102,6 106,6 104,9 82,9 61,0

% до 
підсумку 47,2 45,2 45,7 47,9 48,7 49,0 41,2 35,1

Інші
ГВт – – – 19,4 638,6 1247,2 9455,1 7623,2

% до 
підсумку – – – 0,0 0,3 0,6 5,2 4,8

Усього
ГВт 191676,1 172907,4 187910,1 193899,1 198119,4 193564,4 181945,0 157264,8

% до 2007 р. 100,0 90,2 98,0 101,2 103,4 101,0 94,9 82,0

Джерело: складено за [2; 9, с. 29].
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протягом 2008–2015 рр. були підприємства атомної та 
теплової енергетики, але їх баланс змінювався. Якщо 
протягом 2010–2013 рр. спостерігався повільний, але 
досить чіткий тренд до зростання частки теплових під-
приємств за рахунок зниження питомої ваги атомних 
електростанцій, то у 2014–2015 рр. роль останніх стрім-
ко зросла та досягла майже 56% при скороченні частки 
теплоелектростанцій та теплоцентралей від 49% у 2013 р.  
до 35% у 2015 р.

Роль гідроенергетики в Україні є значно меншою. 
За оцінюваний період вона коливалася від 7% до 
4%. Проте динаміка обсягів виробництва електро-

енергії гідроелектростанціями та гідроакумуляційними 
електростанціями є досить показовою. Даний елемент 
енергосистеми України використовувався для згладжу-
вання різниці між виробництвом електроенергії іншими 
видами станцій з менш гнучким виробничим процесом 
і потребою в ній. Нескладно помітити протилежність 
трендів зміни загального обсягу виробництва електро-
енергії загалом та гідроенергетичними підприємствами 
зокрема, що спостерігалося до 2014 р. У 2014 та 2015 рр.  

ситуація змінилася – тренди обсягів виробництва елек-
троенергії загалом та гідроелектростанціями співпа-
дали. Причому скорочення продукції гідроенергетики 
відповідало аналогічному показникові за тепловими 
генеруючими підприємствами. Якщо суттєве зниження 
обсягів електроенергії, виробленої ТЕС і ТЕЦ, поясню-
ється втратою частини виробничих потужностей (Вуг-
легірська ТЕС знаходиться в зоні ведення бойових дій, 
Зуївська, Луганська, Старобешівська ТЕС знаходяться 
на непідконтрольній частині Донецької та Луганської 
областей), то поменшене використання гідроенергети-
ки пояснюється зниженням потреби в електроенергії.

Слід також відмітити суттєве зростання частки 
нетрадиційних для України джерел електроенергії, котрі 
за важливістю в енергосистемі у 2014–2015 рр. порівня-
лися з гідроенергетикою.

Паливо для атомних електростанцій, найбільш 
важливої складової національної енергетичної систе-
ми, в Україні не виробляється, хоча сировина для нього 
є і видобувається. Основу сировинної бази вітчизняної 
атомної енергетики становить паливо з Російської Фе-
дерації (табл. 2).

таблиця 2

Обсяги, структура та вартість імпорту тепловидільних елементів (код УКт ЗЕД 8401300000) для атомних електростанцій у 
2008–2015 рр.

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Усього,  
у т. ч.:

кг 448150 389768 471992 378099 339120 369359 385737 417142

тис. г 
подільних 

ізотопів
11494,3 9978,1 12403,4 9438,1 8704,8 16211,7 9603,7 11460,6

тис. $ 629836 464894 598429 597126 600334 600596 637355 643570

$/кг 1405,4 1192,7 1267,9 1579,3 1770,3 1626,0 1691,5 1542,8

$/г 
подільних 

ізотопів
54,8 46,6 48,2 63,3 69,0 37,0 66,4 56,2

з РФ

Кг 448150 354530 471992 272385 303882 369359 350499 381904

тис. г 
подільних 

ізотопів
11494,3 9264,2 12403,4 7153,8 7936,0 16211,7 8853,9 10702,3

тис. $ 629836 415672 598429 451290 555355 600596 598010 610883

$/кг 1405,4 1172,5 1267,9 1656,8 1827,5 1626,0 1706,2 1599,6

$/г 
подільних 

ізотопів
54,8 44,9 48,2 63,1 70,0 37,0 67,5 57,1

зі Швеції

Кг 0 35238 0 105714 35238 0 35238 35238

тис. г 
подільних 

ізотопів
0,0 713,9 0,0 2284,3 768,8 0,0 749,8 758,3

тис. $ 0 49222 0 145836 44979 0 39345 32688

$/кг – 1396,9 – 1379,5 1276,4 – 1116,6 927,6

$/г 
подільних 

ізотопів
– 69,0 – 63,8 58,5 – 52,5 43,1

Джерело: складено за [10].
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Дані свідчать про високу залежність вітчизняної 
атомної електроенергетики від постачання паливних 
елементів з Російської Федерації, хоча вже з 2009 р. заку-
півля даної продукції періодично здійснювалася також у 
Швеції. Протягом 2008–2015 рр. частка РФ у загальному 
обсязі імпорту (в розрахунку на грами подільних ізото-
пів) коливалася на рівні 91–100%. Лише у 2011 р. її вда-
лося знизити до 76%. Отже, залучення альтернативних 
постачальників тепловидільних елементів недостатнє 
як за обсягами поставок, так і в розрізі кількості поста-
чальників. За 2008–2015 рр. альтернативні поставки від-
бувалися виключно зі Швеції.

Необхідно відзначити нерівномірність імпорту 
паливних елементів за роками. Протягом 2008–
2015 років він коливався у проміжку від 8,7 млн г  

подільних ізотопів (абсолютний мінімум на вказаному 
проміжку, досягнутий у 2012 р.) до 16,2 млн (абсолютний 
максимум – 2013 р.). Крім того, піковий обсяг імпорту 
(12,4 млн г подільних ізотопів) спостерігався також у 
2010 р. Слід вказати на той факт, що відмова від імпорту 
шведської продукції спостерігалася саме в роки найви-
щих обсягів закупівель (2010 і 2013 рр.). На нашу думку, 
даний факт слід пов’язувати передусім із вартісними па-
раметрами паливних елементів. У 2010 і 2013 рр. вартість 
російських тепловидільних елементів (ТВЕЛів) була від-
чутно нижчою за шведські замінники, хоча ціна шведської 
продукції поступово знижувалася і вже у 2014–2015 рр.  
стала майже на чверть нижчою за продукцію Росії.

Взагалі, цінова динаміка ТВЕЛів російського ви-
робництва створює підстави для висновку про викори-
стання енергетичної сфери як засобу здійснення по-
літичного тиску на Україну. Поступове подолання на-
слідків світової фінансової кризи 2007–2008 рр. цілком 
закономірно обумовило подальше зростання вартості 
енергоносіїв, чому відповідає тренд ціни імпорту ро-
сійських паливних елементів в Україну у 2009–2012 рр., 
коли її зростання склало майже 56%. Але у 2013 р. ціна 
російської продукції (у розрахунку на грами подільних 
ізотопів) впала майже вдвічі, що за часом підозріло 
співпадає з різкою зміною геополітичного курсу уряду 
України на включення в Єдиний економічний простір 
всупереч євроінтеграційним прагненням, котрі панува-
ли на попередніх етапах. Подальший спротив населення 

країни та зростання напруження у відносинах Україна – 
Росія вже у 2014 р. супроводжувалися не менш красно-
мовним (82%) зростанням ціни, внаслідок чого вартість 
російських ТВЕЛів (у розрахунку на грам подільних ізо-
топів) майже на чверть перевищила шведські.

Дані енергетичного балансу України засвідчують, 
що як сировина для теплових електростанцій та тепло-
електроцентралей використовуються вугілля, природ-
ний газ та нафтопродукти (табл. 3).

На жаль, оперативність оприлюднення енергетич-
ного балансу України Державною службою статистики 
залишає бажати кращого, тому для аналізу змушені об-
межитися даними до 2014 р.

Основним видом палива для вітчизняних тепло-
вих електростанцій та теплоелектроцентралей 
було вугілля, за рахунок якого у 2008–2012 рр.  

формувалося три чверті їх сировинного базису, а у 2013–
2014 рр. – чотири п’ятих. Необхідно, однак, зазначити, 
що виробництво даного виду палива в Україні у 2014 р.  
скоротилося на 22% та досягло абсолютного мініму-
му за весь оцінюваний період. Даний факт, очевидно, 
пов’язаний із політичною та військовою нестабільністю 
у східних регіонах, де сконцентровані основні поклади 
вугілля та його видобуток. Відповідним чином змінилась 
і роль енергетики у перерозподілі вугілля в країні. Якщо 
до 2014 р. на електроенергетику та потреби ТЕЦ спря-
мовувалося від 51% до 57% усього виробленого обсягу, 
то у 2014 р. уже майже 63%. Зростання дефіциту вугілля 
в країні було частково компенсоване за рахунок дворазо-
вого збільшення сальдо зовнішньоекономічних операцій 
з ним (зростання імпорту та зменшення експорту).

Говорити про вартісні показники вугілля досить 
складно з причини практичної відсутності офіційної 
інформації про вартість вугілля вітчизняного виробни-
цтва. За інформацією, розміщеною на порталі SlideShare.
net у вигляді презентації Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, ціна українського енергетичного ву-
гілля зросла від 60 $/т у 2009 р. до 90 $/т у 2013 р., після 
чого знову знизилася до 60$/т у 2015 р. [12]. 

Інформація стосовно імпорту та експорту антра-
циту наведена в табл. 4. Передусім необхідно відмітити, 
що у 2015 р. Україна перетворилася з експортера даного 

таблиця 3

передача енергетичних ресурсів виробникам електроенергії в Україні у 2008–2014 рр.

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Усього передано на електро-
станції та ТЕЦ, тис. т нафт. екв., 
у т. ч.:

27775 23386 26131 28636 29504 28007 24928

 вугілля, % 72,00 75,62 73,59 73,91 77,01 79,37 80,00

 природний газ, % 25,65 18,14 23,91 23,95 21,01 18,44 17,65

 нафтопродукти, % 1,27 4,88 1,11 0,73 0,53 0,50 0,41

 біопаливо та відходи, % 1,08 1,36 1,39 1,41 1,45 1,69 1,93

Джерело: складено за [11].
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виду палива на імпортера. Поступове покращення сальдо 
зовнішньої торгівлі антрацитом, що намітилося у 2014 р. 
і вже констатувалося вище на основі показників енерге-
тичного балансу, у 2015 р. посилилося за рахунок повно-
го припинення експорту. Слід також віддати належне, що 
«ціною» досягнення позитивного продуктового сальдо 
є негативний валютний баланс зовнішньоекономічних 
операцій з енергетичним вугіллям, що несприятливо 
впливає на стійкість національної грошової одиниці.

Динаміка цінових показників імпорту-експорту 
антрациту, своєю чергою, свідчить про доцільність згор-
тання експортної діяльності на користь задоволення 
потреб внутрішнього ринку, адже експорт вугілля, по-
чинаючи з 2012 р., відбувався за цінами значно нижчими 
за імпортні. Слід також вказати на загальну тенденцію 
до зниження цін як експортної, так і імпортної продук-
ції, починаючи з 2012 р. Щоправда позитивний ефект від 
зниження ціни імпорту значною мірою нівелюється за 
рахунок девальвації гривні. Крім того, вартісні показни-
ки імпортної продукції залишаються значно вищими за 
ціни на вітчизняне вугілля.

Необхідно також оцінити важливу трансформа-
цію, досягнуту у вугільній сфері у 2014–2015 рр., котра 
полягає у диверсифікації постачальників імпортного па-
лива. Якщо до 2014 р. практично весь імпорт надходив 
з Російської Федерації, то у 2014–2015 рр. 18% від його 
обсягу закуплено в Південно-Африканській Республіці, 
що на перший погляд виглядає як позитивний здобуток. 
Однак зростання абсолютних обсягів імпорту антраци-
ту з РФ у кілька десятків разів та сумнівне походження 
південноафриканського вугілля не дають можливості 
вказувати на дану тенденцію як на фактор диверсифіка-
ції джерел постачання енергоносіїв.

Енергетичний баланс України засвідчує, що з 2008 р.  
по 2014 р. Україна постійно відчувала дефіцит природ-
ного газу внутрішнього виробництва. Щоправда його 
гострота з роками знижувалася. Якщо у 2008 р. обсяг ім-

порту газу перевищував внутрішнє виробництво більше, 
ніж у 2,5 разу, то у 2014 р. показники практично зрівня-
лися, що відбулося за рахунок скорочення обсягів імпор-
ту при відносно постійному внутрішньому виробництві. 
Суттєво зменшилося й використання природного газу 
для потреб електроенергетики. На експорт природний 
газ передавався у відносно незначних обсягах до 2011 р. 
У подальшому подібна практика була припинена.

Основні показники імпорту природного газу вмі-
щені в табл. 5. Протягом 2008–2015 рр. обсяги 
та структура імпорту природного газу зазнали 

значних змін. Передусім слід вказати на більш, ніж трира-
зове скорочення іноземних поставок даного виду пали-
ва. Якщо спад його імпорту у 2009–2010 і 2012–2013 рр.,  
очевидно, мав економічні причини (кризові прояви 
макроекономічного характеру з відповідним скорочен-
ням виробництва), то скорочення у 2014–2015 рр. не в 
останню чергу пов’язане з політичною нестабільністю 
та втратою контролю над значною частиною території.

Російська Федерація перебувала в ролі основного 
постачальника природного газу в Україну з 2009 р., коли 
з вітчизняного ринку були витіснені Казахстан, Туркме-
ністан та Узбекистан. Встановлення контролю над ві-
тчизняним ринком цілком закономірно супроводжува-
лося зростанням ціни палива. Протягом 2008–2012 рр.  
ціна імпорту природного газу з Російської Федерації 
зросла в 2,4 разу. Навіть у 2013 р. російський газ для 
України залишався дорожчим, аніж реверсні поставки з 
країн Європи.

Політичні події в Україні у 2013 р. і загроза за-
стосування Росією енергетичної залежності як важеля 
політичного й економічного тиску на Україну змусили 
шукати альтернативних джерел постачання. Відповід-
ні поставки були здійснені країнами ЄС, котрі також 
виходили з політичних мотивів. Зрештою Україні таки 
вдалося диверсифікувати поставки природного газу, 

таблиця 4

Обсяги, структура та вартість імпорту та експорту антрациту (код УКт ЗЕД 2701110000) в Україні у 2008–2015 рр.

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Імпорт 
усього,  
у т. ч.:

тис. т 88,2 10,5 18,7 19,9 28,0 48,1 2054,0 1074,8

тис. $ 7206,9 1009,7 2205,8 3997,4 4780,6 5611,3 190916,1 99618,3

$/т 81,75 95,95 118,19 200,73 170,47 116,56 92,95 92,68

з РФ

тис. Т 88,1 10,5 18,7 19,9 28,0 48,1 1833,8 880,4

тис. $ 7162,9 992,3 2201,0 3983,4 4760,4 5600,1 168500,0 80760,9

$/т 81,30 94,43 117,96 200,14 169,86 116,35 91,89 91,73

з ПАР

тис. т – – – – – – 130,0 193,5

тис. $ – – – – – – 13154,8 18622,8

$/т – – – – – – 101,19 96,25

Експорт

тис. т 3503,9 3308,2 5787,8 6606,2 5866,7 6388,1 4263,0 –

млн $ 424,9 217,0 527,8 721,2 577,2 549,7 313,6 –

$/т 121,25 65,58 91,19 109,17 98,39 86,05 73,57 –

Джерело: складено за [10].
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суттєво знизити частку Російської Федерації у даній 
сфері, а також досягнути загального зниження цінових 
показників імпортного палива. Щоправда, як і в ситу-
ації з вугіллям, зниження ціни імпорту не позначилося 
позитивно на внутрішніх цінах на газ передусім через 
девальвацію гривні, котра спостерігалася на фоні полі-
тичної нестабільності, військових дій та втрати значної 
частини виробничого потенціалу.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз трансформації сировинної бази 

електроенергетики України дозволяє вказати на дві осно-
вні тенденції, котрі спостерігалися останніми роками.

По-перше, слід відмітити загальне зниження спо-
живання енергоносіїв та електроенергії в Україні. При-
чому основні його прояви спостерігалися протягом 
2014–2015 рр. На жаль, дана тенденція пов’язана пере-

таблиця 5

Обсяги, структура та вартість імпорту природного газу (код УКт ЗЕД 2711210000) в Україну у 2008–2015 рр.

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Імпорт усього, 
у т. ч.:

млн м3 52584 37954 36593 44801 32927 27972 19466 16455

млн $ 9439 7979 9393 14046 14025 11538 5695 4507

$/м3 0,1795 0,2102 0,2567 0,3135 0,4259 0,4125 0,2925 0,2739

з РФ

млн м3 1376 22181 36593 40002 32874 25840 14450 6140

частка, % 2,6 58,4 100,0 89,3 99,8 92,4 74,2 37,3

млн $ 247 4398 9393 12361 14003 10685 3940 1677

$/м3 0,1795 0,1983 0,2567 0,3090 0,4260 0,4135 0,2727 0,2731

з Казахстану

млн м3 9638 5037 – 1528 – – – –

частка, % 18,3 13,3 – 3,4 – – – –

млн $ 1730 1309 – 536 – – – –

$/м3 0,1795 0,2598 – 0,3508 – – – –

з Туркменістану

млн м3 31251 4502 – 1740 – – – –

частка, % 59,4 11,9 – 3,9 – – – –

млн $ 5610 696 – 618 – – – –

$/м3 0,1795 0,1545 – 0,3554 – – – –

з Узбекистану

млн м3 10318 6234 – 1532 – – – –

частка, % 19,6 16,4 – 3,4 – – – –

млн $ 1852 1577 – 530 – – – –

$/м3 0,1795 0,1545 – 0,3554 – – – –

з Австрії

млн м3 – – – – – 534 – 188

частка, % – – – – – 1,9 – 1,1

млн $ – – – – – 218 – 48

$/м3 – – – – – 0,4075 – 0,2524

з Німеччини

млн м3 – – – – 0 891 2785 3457

частка, % – – – – 0,0 3,2 14,3 21,0

млн $ – – – – 0 347 976 940

$/м3 – – – – – 0,3897 0,3506 0,2719

з Норвегії

млн м3 – – – – – – 892 2074

частка, % – – – – – – 4,6 12,6

млн $ – – – – – – 301 595

$/м3 – – – – – – 0,3374 0,2871

з Угорщини

млн м3 – – – – – 614 1259 3238

частка, % – – – – – 2,2 6,5 19,7

млн $ – – – – – 250 449 874

$/м3 – – – – – 0,4080 0,3566 0,2701

Джерело: складено за [10].
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дусім з втратою частини території, населення та вироб-
ничого потенціалу країни.

По-друге, в умовах зростання загрози використан-
ня енергетичних важелів політичного впливу Україна 
вимушено намагалася диверсифікувати джерела поста-
чання енергоносіїв. У даній площині здобутки неодна-
кові за різними видами паливних ресурсів, а їх вплив на 
внутрішній ринок неоднозначний. Якщо поставки при-
родного газу за сприяння країн Європейського Союзу 
диверсифікувати все ж вдалося, то залежність від ро-
сійських поставок енергетичного вугілля лише зросла,  
а постачання палива для атомних електростанцій ди-
версифіковане недостатньо. Характерно, що в ході ди-
версифікації вдалося відчутно знизити вартісні показ-
ники імпортної сировини у порівнянні з рівнем 2012 р. 
(перш за все це стосується природного газу та ядерного 
палива). Однак девальвація національної грошової оди-
ниці нівелювала здобутки у даній сфері.

Підсумовуючи, необхідно відзначити загальний 
високий рівень політизованості енергетичної 
сфери, що надзвичайно актуалізує питання за-

безпечення дійсно високого рівня енергонезалежності 
країни. В умовах втрати контролю над значною частиною 
запасів кам’яного вугілля та виробничих потужностей з 
його видобутку, а також підвищеного рівня ризику роз-
робки вугільних і газових родовищ, котрі залишилися під 
контролем уряду, з огляду на їх територіальну близькість 
до кордону з Російською Федерацією, доцільною вида-
ється концентрація уваги на атомній енергетиці. Атомні 
електростанції здатні стати основою вітчизняної енерго-
незалежності за умови налагодження повного циклу пе-
реробки урану, його перетворення на паливо та виробни-
цтва вітчизняних тепловидільних елементів.                  
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СОцІАльНО-ЕкОНОМІчНІ ОЗНАкИ кРИЗОвОгО СТАНу ЕкОНОМІкИ укРАїНИ  
ТА її пРОМИСлОвОгО СЕкТОРА: АНАлІЗ ТА ОцІНкА ОСНОвНИх пОкАЗНИкІв РОЗвИТку,  

їх ДИНАМІкИ І ТЕНДЕНцІй
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УДК 338
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового 

сектора: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій
Проведено аналіз та оцінку соціальноекономічного розвитку України, і, зокрема, промислового сектора. Досліджено динаміку основних показників 
розвитку економіки України в цілому і, зокрема, промисловості, визначити тенденції розвитку. Результативний соціальноекономічний розвиток 
України та її регіонів неможливий без ефективного функціонування реальних секторів економіки, особливо промисловості. Економічно розвинені 
країни світу забезпечують собі значні конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на світових ринках за рахунок потужного промислового 
сектора. Країнами Європейського Союзу напрацьований багатий досвід у питаннях розробки і проведення збалансованої соціальноекономічної 
та промислової політики. Розвитку промисловості в цих країнах приділяється особлива увага, оскільки цей сектор має одну з найбільших мож-
ливостей щодо створення синергетичного ефекту в ході зростання добробуту громадян, при створенні нових робочих місць та підвищення 
рівня конкурентоспроможності національної економіки. Інтеграція України в сучасне світове співтовариство передбачає всебічне дослідження 
соціальноекономічного потенціалу країни і її регіонів, зокрема промислової сфери, що дозволить оцінити поточний стан, проблеми, можливості, 
динаміку, тенденції в секторах економіки та спрогнозувати майбутні перспективи розвитку країни та її територій.
Ключові слова: соціальноекономічний розвиток, соціальноекономічні показники, регіон, динаміка, тенденції, промисловість.
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Ярошенко И. В., Семигулина И. Б. Социально-экономические  

признаки кризисного состояния экономики Украины  
и ее промышленного сектора: анализ и оценка основных  

показателей развития, их динамики и тенденций
Проведен анализ и сделана оценка социальноэкономического разви-
тия Украины и, в частности, промышленного сектора. Исследована 
динамика основных показателей развития экономики Украины в целом 
и, в частности, промышленности, определены тенденции развития. 
Результативное социальноэкономическое развитие Украины и ее ре-
гионов невозможно без эффективного функционирования реальных 
секторов экономики, особенно промышленности. Экономически раз-
витые страны мира обеспечивают себе значительные конкурентные 
преимущества как на внутреннем, так и на мировых рынках за счет 
мощного промышленного сектора. Странами Европейского Союза 
наработан богатый опыт в вопросах разработки и проведения сба-
лансированной социальноэкономической и промышленной политики. 
Развитию промышленности в этих странах уделяется особенное 
внимание, поскольку этот сектор имеет одну из наибольших воз-
можностей по созданию синергетического эффекта в процессе уве-
личения благосостояния граждан, при создании новых рабочих мест и 
повышении уровня конкурентоспособности национальной экономики. 
Интеграция Украины в современное мировое сообщество предусма-
тривает всестороннее исследование социальноэкономического по-
тенциала страны и ее регионов, в частности, промышленной сферы, 
что позволит оценить текущее состояние, проблемы, возможности, 
динамику, тенденции в секторах экономики и спрогнозировать буду-
щие перспективы развития страны и ее территорий.
Ключевые слова: социальноэкономическое развитие, социальноэконо
мические показатели, регион, динамика, тенденции, промышленность.
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of the Economic Crisis in Ukraine and its Industrial Sector: Analysis  
and Evaluation of the Basic Development Indicators,  

their Dynamics and Tendencies
An analysis and an evaluation of the socioeconomic development of Ukraine 
and, particularly, the industrial sector have been performed. Dynamics of the 
main indicators of economic development of Ukraine as a whole and, in par-
ticular, industry have been examined, tendencies of development have been 
determined. An effective socioeconomic development of Ukraine and its re-
gions cannot be achieved without the efficient functioning of the real sectors of 
the economy, especially industry. The economically developed world countries 
provide their significant competitive advantages on both the internal and the 
worldwide markets by means of a strong industrial sector. The European Union 
Member States have accumulated rich experience in the development and 
implementation of balanced socioeconomic and industrial policy. The develop-
ment of industry in these countries is being given special attention, since this 
sector has one of the largest opportunities for creating synergistic effect in the 
process of increasing the welfare of citizens, in the creation of new jobs, and in 
raising the level of competitiveness of the national economy. Ukraine's integra-
tion into the modern world community requires a comprehensive exploration 
of the socioeconomic potential of the country and its regions, particularly the 
industrial sphere that will provide to evaluate the current status, problems, pos-
sibilities, dynamics, tendencies in the economy sectors and to predict the future 
prospects for development of the country and its territories.
Keywords: socioeconomic development, socioeconomic indicators, region, 
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Результативний соціально-економічний розвиток 
України та її регіонів неможливий без ефективно-
го функціонування реальних секторів економіки, 

особливо промисловості. Економічно розвинені країни 
Світу забезпечують собі значні конкурентні переваги як 
на внутрішньому, так і на світових ринках за рахунок по-
тужного промислового сектора.

Країнами Європейського Союзу напрацьований 
багатий досвід у питаннях розробки і проведення зба-
лансованої соціально-економічної та промислової по-
літики. Розвитку промисловості в цих країнах приді-
ляється особлива увага, оскільки цей сектор має одну з 
найбільших можливостей щодо створення синергетич-
ного ефекту в ході зростання добробуту громадян, при 
створенні нових робочих місць та підвищенні рівня кон-
курентоспроможності національної економіки.

Інтеграція України в сучасне світове співтова-
риство передбачає всебічне дослідження соціально-
економічного потенціалу країни та її регіонів, зокрема 
промислової сфери, що дозволить оцінити поточний 
стан, проблеми, можливості, динаміку, тенденції в сек-
торах економіки та спрогнозувати майбутні перспекти-
ви розвитку країни та її територій.

Проблемам аналізу, оцінки, прогнозування про-
мислового сектора в соціально-економічному розвит ку 
як України та її регіонів, так і регіонів країн світу при-
свячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців і практиків. Так, необхідно виділити роботи: Гей-
ця В. М., Амоші А. І., Кіндзерського Ю. В., Вишневсько-
го В. П., Чумаченко М. Г., Макогон Ю. В., Кизима М. О.,  
Кондрат’єва В. Б. та інших [1–9].

Ефективна економічна політика реалізується на 
основі комплексного та раціонального використання 
всіх ресурсів багатоцільового призначення і залежить від 
комплексної оцінки наявного соціально-економічного 
потенціалу країни в цілому та її регіонів, виявлення 
джерел і масштабів розвитку, визначення та оцінки пер-
спективних варіантів соціально-економічного розвитку 
країни та окремих територій на основі раціонального 
розміщення продуктивних сил з урахуванням спеціалі-
зації та індивідуальних особливостей.

Цілями і завданнями статті є аналіз і оцінка со-
ціально-економічного розвитку України і, зокрема, про-
мислового сектора, дослідження динаміки основних 
показників розвитку економіки України в цілому і про-
мисловості зокрема, визначення тенденцій.

Соціально-економічний розвиток України протя-
гом 2014–2015 рр. показав негативні тенденції. Так, якщо 
індекс фізичного обсягу ВВП України після кризового 
2009 р. (84,9%), за 2010–2013 рр. складав більше або до-
рівнював 100% (2010 р. – 104,1%, 2011 р. – 105,5%, 2012 р. –  
100,2%, 2013 р. – 100,0%), то за 2014–2015 рр. спостері-
гається значне зменшення ВВП, а саме% на 16,5%, у тому 
числі за 2014 р. – на 6,6% (індекс фізичного обсягу ВВП –  
93,4%), за 2015 р. – на 9,9% (90,1%).

Номінальний ВВП у розрахунку на одну особу  
у 2015 р. (без урахування тимчасово окупованої території 
АР Крим і м. Севастополя), у порівнянні з 2010 р., збіль-
шився на 86,3% (2010 р. – 24798 грн, 2015 р. – 46201 грн),  
при цьому цей показник, перерахований в еквіваленті 

дол. США, склав у 2010 р. 2974 дол. США, у 2015 р. – 
2115,4 дол. США, тобто зменшився на 28,9% [10; 11].

За період 2010–2015 рр. відбулося номінальне зро-
стання показників промислового виробництва (у фак - 
тичних цінах), але на фоні фінансової кризи (знецінення 
національної валюти протягом 2014–2015 рр. у 3 рази) і 
високого рівня інфляційних процесів (зростання індексу 
споживчих цін за 2014–2015рр. – на 68,2%) індекс про-
мислового виробництва зменшився на 25,0% (з 112,0%  
у 2010 р. до 87,0% у 2015 р.) [10–12].

Одним із факторів, що вплинули на загальний 
стан економіки в країні, є існуюча тенденція скорочення 
індексу капітальних інвестицій, який за п’ять останніх 
років зменшився на 20,5% (з 118,8% у 2011 р. до 98,3% у 
2015 р.).

Негативні наслідки від падіння показників зо-
внішньоекономічної діяльності у 2010–2015 рр. 
призвели до середньорічного зменшення надхо-

джень в економіку країни іноземної валюти на 15,5 млрд 
дол. США, у тому числі на 13,3 млрд дол. США, або на 
25,8% від експорту товарів (експорт товарів з України у 
2010 р. становив 51,4 млрд дол. США, у 2015 р. – 38,1 
млрд дол. США) і на 2,2 млрд дол. США, або на 18,4%, від 
експорту послуг (2010 р. – 11,9 млрд дол. США, 2015 р. –  
9,7 млрд дол. США).

Імпорт товарів за 2010–2015 рр. скоротився на 23,2 
мрлд дол. США, або на 38,2% (імпорт товарів в Україну  
у 2010 р. – 60,7 млрд дол. США, у 2015 р. – 37,5 млрд 
дол. США).

Кризовий стан в економічній і фінансовій сферах 
значно вплинув на погіршення соціальних показників у 
країні. Період 2010–2015 рр. характеризується [10; 11]:
 скороченням зайнятого населення на 2,7 млн 

осіб, або на 14,6% (з 19,2 млн осіб у 2010 р. до 
16,4 млн осіб у 2015 р.). При цьому негатив-
ною є триваюча тенденція зменшення частки 
зайнятого населення в загальних показниках 
населення відповідної вікової групи (у % до на-
селення 15–70 рр.) – на 1,7% (з 58,4% у 2010 р. до 
56,7% у 2015 р.);

 збільшенням рівня безробітного населення (за 
методологією МОП) – на 0,9% (з 8,2% у 2010 р. 
до 9,1% у 2015 р. у загальних показниках насе-
лення відповідної вікової групи);

 збільшенням чисельного пенсійного наванта-
ження на зайняте населення в країні, а саме: 
зростанням кількості пенсіонерів (у % до за-
йнятого населення) на 3,2% (з 71,6% у 2010 р. до 
74,8% у 2015 р.).

Вищеназвані негативні тенденції щодо чисельного 
складу різних соціальних груп населення в Україні част-
ково обґрунтовані об’єктивним скороченням показни-
ків фінансового забезпечення і погіршенням добробуту 
українців.

Основна частина в структурі сукупних ресурсів 
домогосподарств в Україні представлена грошовими до-
ходами (89,4% у 2015 р.), у тому числі 47,2% формується 
за рахунок оплати праці, 25,2% – за рахунок пенсій, сти-
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пендій, соціальної допомоги. Протягом 2010–2015 рр. 
структура показника практично не змінювалася.

Майже всі ресурси домогосподарств в Україні 
витрачаються на споживчі цілі (споживчі витрати ста-
новлять 92,9% від загальної суми споживчих витрат). 
Період 2010–2015 рр. характеризується зростанням їх 
питомої вага за рахунок перерозподілу частини інших 
(неспоживчих) витрат домогосподарств на 3,0% (частка 
споживчих витрат у 2010 р. – 89,9%) [10; 11].

За даними 2015 р. основна частина доходів викорис-
товується домогосподарствами на першочергові 
заходи, пов’язані з існуванням людини, питома 

вага яких має тенденцію до щорічного зростання за ра-
хунок перерозподілу структури загальних витрат. Це на-
самперед продукти харчування та безалкогольні напої –  
53,1% (зростання на 2,5% у порівнянні з 51,6% у 2010 р.) і 
оплата житла, комунальних продуктів та послуг – 10,2% 
(зростання на 2,6% у порівнянні із 7,6% у 2010 р.).

Питома вага фінансування інших важливих для роз-
витку сучасної людини витрат протягом 2010–2015 рр.  
залишається низькою: на охорону здоров’я у 2015 р. ви-
трачалося 3,7% (проти 3,2% у 2010 р.), транспортні по-
слуги 3,7% (2010 р. – 3,7%) та зв’язок 2,4% (2010 р. – 2,7%). 
Скоротилися витрати на освіту – у 2015 р. 1,1% проти 
1,3% у 2010 р., культуру і відпочинок – 1,5% проти 1,8% 
відповідно.

Представлений аналіз структури доходів і витрат 
населення за 2010–2015 рр. показав такі зміни [10; 11]:
 основна частина доходів населення включає за-

робітну плату (питома вага в структурі доходів 
становить 39,0% у 2015 р. проти 40,8% у 2010 р.) 
і різні види соціальної допомоги, інші одержані 
поточні трансферти (37,8% у 2015 р. проти 38,5% 
у 2010 р.), питома вага яких скоротилася на 1,8% 
і 0,7% відповідно;

 на фоні номінального збільшення соціальних 
стандартів (мінімальної заробітної плати і про-
житкового мінімуму) – на 49,5% (з 922 грн у 
2010 р. до 1378 грн у 2015 р.), зросла середньо-
місячна заробітна плата (номінальна, у % по від-
ношенню до соціальних стандартів) – на 60,4% 
(з 224,0% у 2010 р. до 304,0% у 2015 р.), тобто 
існуючі тенденції щодо зміни розміру оплати 
праці українців безпосередньо пов’язані зі змі-
ною державних соціальних стандартів;

 скоротився середній розмір пенсії як по відно-
шенню до соціальних стандартів (у % мінімаль-
ної заробітної плати і прожиткового мінімуму) –  
на 1,6% (з 124,9% у 2010 р. до 123,3% у 2015 р.), 
так і в порівнянні із середньою заробітною пла-
тою в Україні – на 10,7% (з 51,2% у 2010 р. до 
40,5% у 2015 р.), тобто майже третина (28,8% – 
частка пенсіонерів за даними 2015 р.) наявного 
населення України фактично стала бідніше на 
фоні зміни номінальних державних соціальних 
показників;

 водночас аналіз скорочення щорічних темпів 
зміни показників реального доходу – на 28,6% 
(зі 117,1% у 2010 р. до 88,5% у 2014 р.) і реальної 
заробітної плати – на 30,4% (зі 110,2% у 2010 р. 
до 79,8% у 2015 р.) характеризують суттєве зу-
божіння українського населення.

Аналіз соціально-економічних показників розви-
тку промисловості показав досить суттєве їх погіршен-
ня протягом останніх років (2010–2015 рр.). Так, якщо 
індекс промислової продукції (% до попереднього року) 
у 2010–2011 рр. показував значні темпи зростання після 
кризового періоду (2009 р. –78,1%),112,0% і 108,0% відпо-
відно, то у 2012–2015 рр. відбувалося його щорічне па-
діння, а саме, у 2012 р. – 99,5%, 2013 р. – 95,7%, 2014 р. –  
89,9%, 2015 р. – 87,0% (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка окремих показників розвитку промисловості у 2010–2015 рр.
Джерело: складено за [10–12].
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Характерними особливостями промислового ви-
робництва за аналізований період є скорочення 
питомої ваги переробної промисловості – на 

3,3% (з 67,4% у 2010 р. до 64,1% у 2015 р.), яка формує зна-
чну внутрішню валову додану вартість в галузі, та збіль-
шення частки постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – на 3,1% (з 20,8% у 2010 р. до 
23,9% у 2015р.), на фоні стрімкого зростання ціни на газ 
та енергоносії. При цьому частка добувної промисло-
вості в структурі галузі залишилася практично незмін-
ною і становить 10,8% у 2015 р. [10–12].

Найбільшими в структурі обсягів промислової 
продукції України за результатами 2015 р. залишають-
ся такі види переробної галузі: виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 22,4%, мета-
лургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів – 15,7% і машинобудування – 6,5% (рис. 2).

гії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 21,9%  
(з 60,7% до 82,6% відповідно). Застарілість обладнання 
і основних засобів у сфері водопостачання, каналізації, 
поводження з відходами також знаходиться на високо-
му рівні і становить у 2015 р. 62,0% [12].

У результаті промислова галузь України залиша-
ється низькорентабельною з високим рівнем фондоєм-
ності. Показники продовжують щороку стрімко падати: 
рентабельність операційної діяльності за 2015 р. ста-
новила 0,9% і зменшилася на 2,6% проти 2010 р. (3,5%); 
фондовіддача у 2014 р. склала 0,7% і зменшилась на 0,3% 
проти 2010 р. (1,0%); фондоємність – 1,5% у 2014 р. і 
збільшилася на 0,5% проти 2010 р. (1,0%).

Секторальний аналіз структури економіки засвід-
чив високий рівень значення промислового виробни-
цтва у формуванні ВВП країни (п’ята частина, або 20,1%, 
ВВП за виробничим методом за даними 2015 р.). Про-
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Рис. 2. питома вага продукції окремих галузей промисловості в загальному обсязі  
промислової продукції України у 2015 р.

Джерело: складено за [10–12].

Відсутність позитивних зрушень у промисловос-
ті України нерозривно пов’язана із тривалим процесом 
скорочення індексу капітальних інвестицій (% до попере-
днього року), який із поступового щорічного збільшення 
темпів після кризового періоду (2008–2009 рр.) у 2011–
2013 рр., а саме, у 2011 р. – 141,6%, 2012 р. – 107,5%, 2013 р. –  
100,3%, переріс у значне падіння протягом останніх двох 
років (2014 р. – 74,3%, 2015 р. – 80,1%) [10–12].

Однією з головних проблем галузі є високий рі-
вень зносу основних фондів, який у 2015 р. склав 76,9% 
і стрімко зростає щороку в усіх секторах промислово-
сті, і перспективи оновлення якого практично відсутні,  
а саме: добувної промисловості та розроблення кар'єрів –  
де ступінь зносу збільшився на 10,1% (з 47,8% у 2010 р. 
до 57,9% у 2015р.); переробної промисловості – на 9,0% 
(з 66,8% до 75,8% відповідно); постачання електроенер-

те аналізований період 2010–2015 рр. характеризується 
втратою позицій промисловості в структурі всіх показ-
ників соціального і економічного розвитку [10–12]:
 частка промислового виробництва у ВВП краї-

ни зменшилася на 2,5% (з 22,6% у 2010 р. до 
20,1% у 2015 р.);

 питома вага промисловості в показниках ви-
пуску продукції скоротилася на 3,8% (з 42,7% у 
2010 р. до 38,9% у 2014 р.); проміжного спожи-
вання – на 4,9% (з 54,5% до 49,6% відповідно); 
валової доданої вартості – на 1,7% (з 25,3% у 
2010 р. до 23,6% у 2015 р.);

 у структурі ВВП (за розподільчим методом) тен-
денції до зменшення частки промисловості ма-
ють місце в показниках оплати праці найманих 
працівників – на 3,4% (з 29,9% у 2010 р. до 26,5% 
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у 2014 р.) і сфері інших субсидій, пов’язаних із 
виробництвом, – на 10,2% (з 45,3% до 35,1% від-
повідно);

 скорочується питома вага зайнятого населен-
ня – на 2,3% (з 18,0% у 2010 р. до 15,7% у 2015 
р.), найманих працівників – на 1,2% (з 24,1% до 
22,9% відповідно); середньооблікової кількості 
штатних працівників – на 2,6% (з 27,9% до 25,3% 
відповідно), які працюють у сфері промислово-
го виробництва (рис. 3);

 середньомісячна заробітна плата в промисло-
вості (у % до мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму в Україні) збільшилася 
на 67,9% (з 279,6% у 2010 р. до 347,5% у 2015 р.), 
що перевищує зростання державних соціаль-
них стандартів у країні (за 2010–2015 рр. темп 
зростання мінімальної заробітної плати і про-
житкового мінімуму склав 149,5%);

 проте присутня тенденція зниження середньо-
місячної заробітної плати (у % до середньої за-
робітної плати в Україні) – на 0,4% (зі 114,6% у 
2010 р. до 114,2% у 2015 р. (рис. 4).

Ураховуючи, що промисловий сектор є досить ва-
гомим для економіки України, скорочення еконо-
мічних показників у галузі безпосередньо впли-

ває на соціальний стан розвитку як у промисловості, 
так і в цілому по країні, а також на загальні суспільно-
політичні настрої в суспільстві. Період 2010–2015 рр. 
характеризується таким [10–12]:
 скорочення у галузі промисловості:

– чисельності зайнятого населення – на 25,6%  
(з 3,5 млн осіб у 2010 р. до 2,6 млн осіб у 2015 р.);

– найманих працівників – на 28,4% (з 3,0 млн осіб у 
2010 р. до 2,2 млн осіб у 2015 р.);

– середньооблікової кількості штатних працівни-
ків – на 28,7% (з 2,9 млн осіб у 2010 р. до 2,0 млн осіб у 
2015 р.), яке характерне для всіх сфер діяльності: най-
менше – на 20,7% – у сфері постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря, найбільше –  
на 41,5% – в добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів;
 структурна складова в кількості штатних 

працівників по секторах промисловості про-
тягом всього періоду суттєво не змінюється:
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Рис. 3. питома вага окремих соціально-економічних показників промисловості України у 2010–2015 рр.
Джерело: складено за [10–12].
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Джерело: складено за [10–12].
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– незначно скоротилася питома вага працівників в 
добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 2,7% 
(з 15,2% у 2010 р. до 12,5% у 2015 р.);

– має місце невелике зростання частки робітників 
у сфері постачання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря – на 1,6% (з 14,4% у 2010 р. до 16,0% 
у 2015 р.);

– найбільша чисельність працівників залишається 
у виробництві переробної продукції – 65,6% (за даними 
2015 р.);
 зростання номінальної середньомісячної за-

робітної плати в промисловості за період 
2010–2015 рр. становить 185,8% (з 2578 грн у 
2010 р. до 4789 грн. у 2015 р.) і відповідає за-
гальній тенденції в Україні за цей період (темп 
зростання середньомісячної заробітної плата в 
Україні – 186,4%);

 за даними 2015 р. зберігаються тенденції щодо 
нерівномірності оплати праці працівників в 
різних секторах галузі (% до середнього показ-
ника по промисловості):

– вище від середнього залишається показник у до-
бувній промисловості та розробленні кар’єрів – 128,7%, 
який зменшився на 9,8% у порівнянні з показником 2010 р.  
(138,5%);

– нижчою від середньої є оплата праці в перероб-
ній промисловості – 93,5% на фоні тенденції його зрос-
тання на 4,7% у порівнянні з показником 2010 р. (88,5%);
 у 2015 р. найбільш високооплачуваною в пере-

робних секторах промисловості (% до серед-
нього показника по промисловості) є зарплата 
працівників: фармацевтичної галузі – 172,4%; 
нафтопереробної та виробництві коксу – 
129,1%; металургійній галузі – 117,9%; найниж-
чою: у харчовій – 87,4%; виробництві меблів – 

60,1
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% до середнього показника по промисловості

Назва галузі (сектора)

Рис. 5. Нерівномірність оплати праці працівників різних галузей (секторів) промисловості у 2015 р.
Джерело: складено за [10–12].

84,9%; виготовленні виробів з деревини, паперу 
та в поліграфічній діяльності – 77,6%; текстиль-
ній промисловості – 60,1% (рис. 5).

 
ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз показників 

соціально-економічного розвитку України в цілому і в 
галузі промисловості зокрема протягом 2010–2015 рр. 
дає можливість сформувати такі висновки.

1. Протягом останніх років в Україні спостеріга-
ються кризові явища практично в усіх напрямах і сфе-
рах розвитку: економіка, фінанси, внутрішньо- і зов - 
нішньоекономічна політика, соціальна складова; су-
спільно-політичні потрясіння 2014–2015 рр., що при-
звели до тимчасової втрати АР Крим та окремих тери-
торій Донецької та Луганської областей з їх соціально-
економічними потужностями тощо, які характеризу-
ються падінням індексу фізичного обсягу ВВП (на 16,5% 
протягом 2014–2015 рр.), знеціненням національної ва-
люти (у 3 рази протягом 2014–2015 рр.), високим рівнем 
інфляційних процесів (зростання індексу споживчих цін 
на 68,2% за 2014–2015 рр.), зменшенням промислового 
виробництва (падіння індексу промислового виробни-
цтва на 25,0% за 2010–2015 рр.), скороченням експорту 
(на 25,8% за 2010–2015 рр.) та імпорту (на 38,2% за 2010–
2015 рр.) товарів.

2. Негативні процеси в економіці країни безпосе-
редньо впливають на погіршення соціальних показників 
розвитку суспільства, зокрема, спостерігаються змен-
шення зайнятості населення (на 1,7% за 2010–2015 рр.),  
зростання рівня безробіття (на 0,9%), скорочення що-
річних темпів зміни показників реального доходу (на 
28,6%) і реальної заробітної плати (на 30,4%), наслідком 
яких є суттєве зубожіння українського населення.
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3. Тенденції щодо зміни номінального розміру 
оплати праці українців (зростання на 60,4% за 2010– 
2015 рр.) безпосередньо пов’язані в основному зі зміною 
державних соціальних стандартів (зростання мінімаль-
ної заробітної плати і прожиткового мінімуму на 49,5%).

4. Продовжує загострюватися проблема збільшен-
ня пенсійного навантаження на зайняте населення в кра-
їні. З одного боку, має місце зростання кількості пенсіо-
нерів (у % до зайнятого населення) на 3,2% (за 2010–2015 
рр.), з іншого боку зменшується їх матеріальне забезпе-
чення, а саме: на фоні зміни номінальних державних со-
ціальних стандартів майже третина (28,8% – частка пен-
сіонерів за даними 2015 р.) наявного населення України 
фактично стала бідніше: на 1,6% скоротився середній 
розмір пенсії по відношенню до мінімальної заробітної 
плати і на 10,7% у порівнянні із середньою заробітною 
платою в країні.

5. Основна частина в структурі доходів середньої 
української родини (домогосподарства) формується за 
рахунок оплати праці (47,2% від загальної суми сукуп-
них ресурсів) і соціально гарантованих державою по-
казників (25,2% – пенсії, стипендії, соціальна допомога). 
Практично всі ресурси (92,9%) витрачаються на задово-
лення першочергових потреб життєдіяльності людини, 
у першу чергу продукти харчування (53,1%) та оплату 
житла і комунальних послуг (10,2%), фінансування ін-
ших важливих для розвитку сучасної людини витрат 
залишається вкрай низьким: охорона здоров’я (3,7%), 
транспортні послуги (3,7%), зв’язок (2,4%), освіта (1,1%), 
культура і відпочинок (1,5%).

6. Вагомість промисловості для розвитку економі-
ки України залишається стабільно значною (20,1% ВВП 
за даними 2015 р.), хоча і характеризується втратою 
позицій у структурі показників соціального та еконо-
мічного розвитку протягом 2010–2015 рр.: скоротила-
ся частка у ВВП країни (на 2,5%), у показниках випуску 
продукції (на 3,8%), проміжного споживання (на 4,9%) і 
валової доданої вартості (на 1,7%), зменшилася питома 
вага зайнятого населення (на 2,3%), найманих (на 1,2%) 
і штатних (на 2,6%) працівників, має місце тенденція 
зниження середньомісячної заробітної плати (у % до 
середньої заробітної плати в Україні – на 0,4%) у сфері 
промислового виробництва.

7. Соціально-економічні ознаки кризового стану 
промисловості України характеризуються: зменшен-
ням на чверть обсягів промислового виробництва (па-
діння індексу промислового виробництва на 25,0% за 
2010–2015 рр.), високим рівнем зносу основних засобів 
(76,9%) і значним скороченням капіталовкладень (індекс 
капітальних інвестицій за 2014 р. – 74,3%, за 2015 р. –  
80,1%), що в результаті вказує на низькорентабельну 
(0,9% за 2015 р.) галузь з високим рівнем фондоємності 
(1,5% за 2014 р.).

8. Негативними особливостями останніх років 
(2010–2015 рр.) є зміна структури промислового вироб-
ництва: скорочення питомої ваги переробної промис-
ловості (на 3,3%), що формує значну внутрішню валову 
додану вартість у галузі, і збільшення частки постачан-
ня електроенергії, газу, пари та кондиційованого пові-
тря (на 3,1%) на фоні стрімкого зростання ціни на газ 

та енергоносії. Усі ознаки кризового стану, як у промис-
ловості, так і в економіці країни в цілому, відбивають-
ся в галузевих соціальних показниках: характерними є 
скорочення чисельності зайнятого населення (на 25,6%), 
найманих і штатних працівників (на 26,1% і 28,7% відпо-
відно), які перевищують середньоукраїнські.

Підсумовуючі вищенаведене, слід відзначити, що 
погіршення соціально-економічної ситуації в 
промисловому секторі України, враховуючі його 

масштабність і значимість та потужний мультиплікатив-
ний ефект, безпосередньо впливає і формує негативні 
тенденції в економіці країни в цілому, соціальному стані 
в суспільстві, знижує конкурентні позиції та експортні 
можливості України. Це робить вкрай актуальним про-
довження поглибленого дослідження щодо виявлення 
проблем розвитку промислової сфери і економіки краї-
ни в цілому та розробки рекомендацій з формування та 
реалізації результативних стратегій (програм, проектів) 
розвитку в реальних секторах економіки України.        
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Сазонець О. М., Миськовець Н. п. Макроекономічний аналіз екосистемного підприємництва
Метою статті є аналіз стану ведення підприємницької діяльності екосистемних підприємств України (тобто тих, що залучають в господар-
ську діяльність природні екосистеми). Авторами визначено питому вагу підприємств, які можна віднести до екосистемних у загальній кількості 
підприємств України. Проведено структурнодинамічний аналіз виробництва та реалізації продукції (товарів та послуг) досліджуваного секто-
ра. Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту продукції сільського, лісового та рибного господарства. Визначено товари, які ма-
ють найбільшу питому вагу, і розраховано коефіцієнт покриття експортом імпорту в досліджуваному секторі. Проведено порівняльний аналіз 
динаміки рентабельності екосистемних та інших підприємств України.
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экосистемного предпринимательства
Целью статьи является анализ ведения предпринимательской дея-
тельности экосистемных предприятий Украины (то есть тех, что 
привлекают в хозяйственную деятельность природные экосистемы). 
Авторами определен удельный вес предприятий, которые можно отне-
сти к экосистемным в общем количестве предприятий Украины. Прове-
ден структурнодинамический анализ производства и реализации про-
дукции (товаров и услуг) исследуемого сектора. Проанализирована то-
варная структура экспорта и импорта продукции сельского, лесного и 
рыбного хозяйства. Определены товары, которые имеют наибольший 
удельный вес, и рассчитан коэффициент покрытия экспортом импор-
та в исследуемом секторе. Проведен сравнительный анализ динамики 
рентабельности экосистемных и других предприятий Украины.
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порт, прибыль, рентабельность.
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Підприємництво виконує особливу функцію в еко-
номіці та народному господарстві, змістова сут-
ність якої зводиться до оновлення економічної 

системи, що спричиняє руйнацію традиційних структур 
і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією си-
лою, котра прискорює рух економіки по шляху ефектив-
ності, раціоналізації, бережливості та постійного онов-
лення [1]. Екосистемне підприємництво, за нашим ро-
зумінням, – це відтворення та використання соціально-
екологічних функцій екосистеми, збереження біорізно-
маніття та отримання при цьому економічних вигід.

Активно підіймається проблема щодо економіч-
ного потенціалу України та її можливостей швидкого 
перетворення в одну з найрозвинутіших країн Цен-
тральної та Східної Європи. Саме тому завданням під-
приємців та державного сектора є виведення показни-
ків діяльності господарювання на рівень, коли б вони 
мали прибутки, а працівники – гідну зарплату, умови 
праці та відпочинку. Стабільна та налагоджена робота 
кожного сектора економіки країни залежить від кож-
ного окремого підприємства та ресурсів, які воно ви-
користовує.
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Динаміку функціонування підприємств вивчають 
багато вітчизняних учених, а саме: Васильєва О. О., Кра-
чок Л. І., Кравченко О. М., Соляник Л. Г., Прийтенко Н. І.,  
Кравчук О., Ярова І. Є., Мішенін Є. В., Мішеніна Г. А., 
Стасишен М. С. та інші. Проте сучасний стан діяльності 
підприємств потребує глибоких досліджень для вияв-
лення найгостріших проблем, які знижують їх фінан-
сові, техніко-економічні, екологічні та інші показники. 
Особливо це стосується галузей та підприємств, що 
створюють та забезпечують засобами харчування та іс-
нування більшість населення. Згідно з цим метою даної 
статті є комплексний фінансовий аналіз стану ведення 
господарської діяльності в різних секторах України, та, 
зокрема, тих, що використовують екосистеми згідно з 
КВЕД: сільське, лісове та рибне господарство.

Важливим показником економічного розвитку кра-
їни є наявність дрібних і великих підприємств, які 
створюють основу для економічної стабільності 

та зростання країни в цілому і населення зокрема. Ана-
лізуючи підприємництво України, необхідно відмітити, 
що до підприємств, які у процесі своєї господарської 
діяльності залучають природні екосистеми та ресурси, 
належать підприємства сільського, лісового та рибного 
господарства. Відмітимо, що частка таких підприємств 
у загальній кількості їх по Україні протягом досліджува-
ного періоду 2010–2015 рр. залишається на рівні 11–14% 
(рис. 1) [2, c. 95].

2012 р. і на 139669 млн грн., ніж у 2014 р. Найбільше ви-
робленої продукції було здійснено підприємствами, що 
займаються сільським господарством, мисливством і 
наданням пов’язаних із ними послуг. Адже за досліджу-
ваний період зазначеними галузями було вироблено 
95,6–97% усієї продукції сільського, лісового та рибного 
господарства. 

Cільське та рибне господарство належать до най-
більш вразливих сфер економіки через сезонність ви-
робництва, високу залежність від погодних умов та ці-
нової ситуації на вітчизняних і світових ринках.

Обсяг реалізованої продукції підприємствами 
сільського, лісового та рибного господарства у 2012 р. 
оцінювався в розмірі 150884,3 млн грн і має чітку тен-
денцію до зростання: у 2015 р. становить 332647,4 млн 
грн. [2, c. 107].

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продук-
ції підприємств сільського, лісового та рибного 
господарства свідчать про суттєве зростання 

обсягів виробленої (на 51,2%) і реалізованої (на 69,42%) 
продукції підприємств у 2015 р. порівняно з 2014 р. Оці-
нювання продукції за порівняльними індексами цін ре-
алізації продукції сільськогосподарських підприємств 
(рослинництво та тваринництво) свідчить, що реальне 
зростання нижче в порівнянні з 2014 р., у 2015 р. стано-
вить 54,4% [5]. Однак, відмітимо, що в попередніх роках 
такого зростання, на жаль, не спостерігалося. 

13,37
11,09

13,05 12,67 13,49
13,61

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Питома вага,
%

Рік

Питома вага
підприємств 

Рис. 1. питома вага екосистемних підприємств у загальній кількості підприємств по Україні

Слід відмітити, що за досліджуваний період 2010–
2015 рр. кількість підприємств сільського, лісового та 
рибного господарства зменшилася на 3922 одиниці 
(7,75%). Проте, зауважимо, що за даний період спостері-
гається зменшення загальної кількості підприємств по 
Україні на 35426 одиниць, тобто на 10% [2, c. 95]. Відмі-
тимо, що найбільшу питому вагу в загальній частці під-
приємств сільського, лісового та рибного господарства 
займають підприємства сільського господарства, а най-
меншу – підприємства рибного господарства.

Основним показником, який характеризує сіль-
ськогосподарську галузь, є виробництво валової про-
дукції – зниження чи підвищення цього показника 
впливає на діяльність підприємства, рівень його чисто-
го прибутку та ділової активності [3].

Обсяг валової продукції підприємств сільського, 
лісового та рибного господарств (табл. 1) має чітку 
тенденцію до зростання. Так, якщо у 2012 р. даний об-
сяг становив 169236,7 млн грн, то у 2015 р. він зріс до 
значення 412473,0 млн грн, що у 2,5 разу більше, ніж у 

У 2012 р. підприємствами сільського, лісового та 
рибного господарства було вироблено, але не реалізова-
но продукції (товарів та послуг) на суму 18352,4 млн грн. 
А у відносних показниках рівень реалізації становить 
89,16% від виробленої продукції. У 2015 р. сума нереалі-
зованої продукції становила 79825,6 млн грн, тобто реа-
лізовано продукції на 12,06% більше, ніж у 2014 р. Таким 
чином, можна говорити про деяке зростання попиту на 
продукцію та порівняно ефективнішу організацію сис-
теми збуту даного сектора економіки.

Аналізуючи динаміку зростання виробництва та 
реалізації продукції в сільському, лісовому та рибному 
господарстві, необхідно зауважити, що найнижчі показ-
ники збуту продукції спостерігаються в рибному госпо-
дарстві (рис. 2). Виробленої продукції реалізовано у 2015 р.  
67,37%, що свідчить про погіршення умов збуту продук-
ції, зменшення попиту на даний вид товару. За даними 
управління охорони відтворення і використання водних 
біоресурсів та регулювання рибальства, на обласних 
міських ринках середня ціна на рибопродукцію зросла 
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таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств сільського, лісового  
та рибного господарства

№ 
з/п показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Абсолютне 
відхилення

Відносне 
відхилення, %

2015/ 
2012

2015/ 
2014

2015/ 
2012

2015/ 
2014

1

Сільське господарство, 
мисливство та надання 
пов’язаних із ними  
послуг, млн грн

161803,8 178036,2 264310,0 400196,6 238392,8 –161804 147,33 151,41

у % до підсумку 95,6 96,1 96,9 97,0 1,4 –95,6 1,46 100,10

2
Лісове господарство  
та лісозаготівлі, млн грн 6371,9 6665,7 8039,4 11390,8 5018,9 3351,4 78,77 141,69

у % до підсумку 3,8 3,6 2,9 2,8 –1 –0,1 –26,32 96,55

3
Рибне господарство, 
млн грн 1061,0 609,2 455,4 885,6 –175,4 430,2 –16,53 194,47

у % до підсумку 0,6 0,3 0,2 0,2 –0,4 0 –66,67 100,00

Джерело: складено за [2; 4].
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Рис. 2. Аналіз динаміки частки реалізованої продукції від виробленої

на 55,5%, переважно на імпортовану (сардина, горбуша, 
оселедець). А на вітчизняну рибопродукцію (короп, ка-
рась, товстолоб, лящ, пелінгас) зростання цін становило 
40–50% [6].

Така цінова політика спонукає вітчизняних підпри-
ємців шукати шляхи покращення характеристик своєї 
продукції, адже імпортована продукція не завжди якіс-
ніша, хоча і може бути доступнішою для споживача. На 
нашу думку, доцільно впроваджувати еко-маркування на 
вітчизняну продукцію, виготовлену в екологічно чистих 
умовах з дотриманням ветеринарно-санітарних норм. 
Це дасть можливість споживачеві зрозуміти причини 
встановлення вищої ціни на дану продукцію в порівнянні 
з відповідним товаром за нижчої ціни та гіршої якості.

Особливо високим попитом на ринку користуєть-
ся продукція лісового господарства та лісозаготівлі. Так, 
реалізована продукція протягом досліджуваного періо-
ду становить 87–95% від виробленої та має щорічну тен-
денцію до зростання (табл. 2). 

У цілому по країні з кожним роком спостеріга-
ється падіння експорту в грошовому еквіваленті, проте 
частка продукції сільського, лісового та рибного госпо-

дарств у загальній структурі товарів, що реалізуються, 
з кожним роком зростає і у 2015 р. становила 33,37%  
(у 2010 р. цей показник становив лише 16,33%). Падіння 
експорту в грошовому еквіваленті перш за все пов’язане 
зі зміною курсу гривні до долара.

В імпорті найбільшу питому вагу серед товарів сіль-
ського, лісового та рибного господарств займають риба 
та ракоподібні. Так, у 2015 р. імпорт перевищує експорт 
у 22 рази. Імпорт маси з деревини або інших волокнис-
тих целюлозних матеріалів перевищує експорт у 2015 р.  
на 42,3% проти 56,6% у 2010 р. Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту у 2015 р. склав 1,02 (у 2010 р. – 0,84), що 
відбулося вперше за досліджуваний період [7].

У країнах, що розвиваються, переважає внутрішнє 
споживання продукції, тоді як економічно роз-
винуті країни є найбільшими експортерами та 

водночас найбільшими імпортерами сільськогосподар-
ських товарів. Тому Україна має всі можливості для роз-
ширення зовнішніх ринків збуту своєї продукції. Цього 
можна досягти тільки інтенсивним шляхом, за рахунок 
покращення якісних показників, а саме: урожайності, 
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продуктивності тварин, підвищенням рибопродуктив-
ності та збільшенням лісистості [8]. 

Слід відзначити, що за досліджуваний період, по-
чинаючи з 2013 р., підприємства України спра-
цьовують збитково в більшості галузей, причому 

тенденція тяжіє до спаду подальших можливостей еко-
номічного розвитку, адже, маючи збитки, підприємства 
обмежені щодо інвестицій в нові продукти, дослідження 
і розробки [9]. Протягом всього аналізованого періоду 
найбільший рівень рентабельності підприємницької ді-
яльності за видами економічної діяльності України ха-
рактерний для сільського, лісового та рибного госпо-
дарств (табл. 3). Так, у 2015 р. цей показник становить 
29,5%, хоча ще у 2014 р. був на рівні лише 8,95% (рис. 3). 
Таким чином, у 2015 р. з кожної вкладеної гривні підпри-
ємство даного сектора отримує 29,5 копійок прибутку.

У динаміці рентабельності рибогосподарських 
підприємств лише у 2015 р. відмічаються позитивні ре-
зультати, тобто рентабельність їх діяльності становить 
8,7%. Проте ще у 2014 р. результати діяльності були 
менш втішні, рентабельність складала –25,3%. Суттєве 
зростання рентабельності рибогосподарських підпри-
ємств було досягнуте завдяки низці причин, зокрема, 
налагодженій співпраці Кабінету Міністрів України, 
Мінагрополітики та Держрибагенства, якими було роз-
роблено та прийнято 12 постанов, 1 розпорядження та  
5 наказів, спрямованих на забезпечення ведення рибо-
господарського бізнесу на прозорих умовах.

Рентабельність сільгоспвиробництва перебуває 
на високому рівні. Зростанню прибутковості виробни-
цтва сільськогосподарських культур сприяла насампе-
ред девальвація гривні, адже, навіть попри падіння екс-
портних цін, аграрії отримували в два-три рази більшу 
виручку, ніж рік тому. За рахунок циклічності виробни-
цтва сільське господарство отримало найбільші вигоди 
від падіння курсу гривні. Звісно, в наступні періоди рен-
табельність зменшиться, адже частина отриманого при-
бутку піде на закупівлю засобів та сировини, які також 
зросли в ціні [10].

В умовах різкого стрибка вартості валюти, подо-
рожчання банківських кредитів, зростання цін на міне-
ральні добрива, енергетичні ресурси витрати на вироб-
ництво теж зростають. Збільшення собівартості усіх ви-
дів сільгосппродукції неминуче призведе до зниження 
рентабельності сільгоспвиробництва, до зростання цін 
реалізації усіх видів продукції. А оскільки зростання цін 
не в змозі компенсувати зростання витрат, то доходи 
аграріїв, сільгоспвиробників та аквакультурників також 
впадуть [9, с. 226]. У цій ситуації невеликі підприємства 
змушені будуть зменшувати посівні площі, падіння по-
питу на продукцію тваринництва призведе до зменшен-
ня поголів’я худоби, дешева імпортна продукція рибни-
цтва створить конкуренцію вітчизняній продукції, яка 
втрачає попит на ринку, тому підприємці змушені змен-
шувати площі зариблення та обсяги вирощування риби.

Головною метою економіки сьогодення є зупинен-
ня спаду та інтенсивне нарощування обсягів виробни-

таблиця 3

Динаміка показників рентабельності підприємств сільського, лісового та рибного господарства

Вид економічної діяльності
Рік Абсолютне 

відхилення
Відносне 

відхилення, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/ 
2010

2015/ 
2014

2015/ 
2010

2015/ 
2014

Cільське господарство, 
мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг

17,4 19,3 16,3 8,3 9,2 30,4 13 21,2 174,7 330,43

Лісове господарство  
та лісозаготівлі 0,3 1,3 1,4 1,5 2,8 7,5 7,2 4,7 2500 267,86

Рибне господарство –11,0 –2,2 –2,4 –5,5 –25,3 8,7 19,7 34 –79,00 –34,30

Джерело: складено за [1; 2].
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Рис. 3. Динаміка показників рентабельності підприємств України та сільського, лісового та рибного господарства
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цтва, гарантування продовольчої безпеки держави, до-
сягнення національних норм споживання продуктів хар-
чування на душу населення та завойовування зовнішніх 
ринків. Тим більше, що Україна має два основні ресурси 
виробництва конкурентоздатної, експортоорієнтованої 
продукції сільського господарства: родючі ґрунти (зем-
лю) та людей, які можуть ефективно працювати. 

ВИСНОВКИ
Аналіз діяльності підприємств, що використову-

ють екосистеми, а саме: підприємства сільського, лі-
сового та рибного господарств показує, що протягом 
досліджуваного періоду відбувається значне їх змен-
шення. Виробництво та реалізація продукції свідчать 
про суттєве зростання обсягів виробленої (на 51,2%) і 
реалізованої (на 69,42%) продукції підприємств у 2015 р.  
порівняно з 2014 р., проте таких позитивних показників 
не спостерігалося за весь досліджуваний період (2010–
2015 рр.). 

Крім того, відмітимо, що особливо високим по-
питом на ринку користується продукція лісового гос-
подарства та лісозаготівлі, де реалізована продукція 
протягом досліджуваного періоду становить 87–95% від 
загального обсягу виробленої продукції. Вперше за до-
сліджуваний період у 2015 р. коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту склав 1,02 (у 2010 р. – 0,84). 

Слід відзначити, що за досліджуваний період, по-
чинаючи з 2013 р., підприємства України спрацьовують 
збитково в більшості галузей економіки. Винятком є 
сільське, лісове та рибне господарство, адже рентабель-
ність їх діяльності у 2015 р. становить 29,65%. Саме тому 
великі надії можна покладати на те, що ефективна прак-
тика ведення відповідального екосистемного підпри-
ємництва за рекомендаціями ФАО ООН дасть суттєві 
результати і ефективність роботи підприємств покра-
щиться до світового рівня.                    
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Орлова О. М. Актуальні проблеми готельно-туристичного бізнесу в Україні
Цілями статті є дослідження сучасного стану туристичної сфери України, аналіз діяльності підприємств готельного господарства та окрес-
лення основних проблем розвитку готельнотуристичного бізнесу в Україні. Розглянуто основні процеси формування і розвитку готельно
туристичного бізнесу на національному та регіональному рівнях крізь призму зниження туристичних потоків, витрат на послуги зі створення 
туристичних і готельних продуктів і послуг, скорочення колективних засобів розміщування, змін динаміки структури експортуімпорту послуг. 
Наголошується на достатній вразливості українського ринку туристичних послуг щодо дії різних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього се-
редовища. За допомогою побудованих ліній трендів доведено, що у 2016 р. очікувалося зростання кількості громадян України, які виїжджатимуть 
за кордон, і, навпаки, зменшення кількості іноземних громадян, що відвідають Україну. Це відповідним чином має позначитися на динаміці показ-
ників, що характеризують перебіг процесів розвитку готельнотуристичного бізнесу. Обґрунтовано, що попередити виникнення більшості про-
блем та розв’язати існуючі можна за допомогою використання технологій бізнесаналізу, які сприяють прийняттю ефективних управлінських 
рішень та пошуку нових точок зростання.
Ключові слова: готельнотуристичний бізнес, проблеми, точки зростання, туристичний продукт, колективні засоби розміщування.
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Орлова Е. Н. Проблемы гостинично-туристического бизнеса  

в Украине
Целями статьи являются исследование современного состояния 
туристической сферы Украины, анализ деятельности предприятий 
гостиничного хозяйства и определение основных проблем развития 
гостиничнотуристического бизнеса в Украине. Рассмотрены основ-
ные процессы формирования и развития гостиничнотуристического 
бизнеса на национальном и региональном уровнях сквозь призму сни-
жения туристических потоков, расходов на услуги по созданию тури-
стических и гостиничных продуктов и услуг, сокращения коллектив-
ных средств размещения, изменений динамики структуры экспорта
импорта услуг. Отмечается уязвимость украинского рынка туристи-
ческих услуг к действию различных факторов как внутренней, так и 
внешней среды. С помощью построенных линий трендов доказано, 
что в 2016 г. ожидался рост количества граждан Украины, которые 
будут выезжать за границу, и, наоборот, уменьшение количества 
иностранных граждан, посетивших Украину. Это соответствующим 
образом должно сказаться на динамике показателей, характеризую-
щих ход процессов развития гостиничнотуристического бизнеса. 
Обосновано, что предупредить возникновение большинства проблем 
и решить существующие можно с помощью использования техноло-
гий бизнесанализа, которые способствуют принятию эффективных 
управленческих решений и поиску новых точек роста.
Ключевые слова: гостиничнотуристический бизнес, проблемы, точки 
роста, туристический продукт, коллективные средства размещения.
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Розвиток готельно-туристичного бізнесу є вкрай 
важливим для забезпечення зростання ВВП, змен-
шення безробіття, поліпшення платіжного балан-

су країни, наповнення державного та місцевих бюджетів 
тощо. Політичні та соціально-економічні зміни в Україні 
неоднозначно вплинули на цей процес, загостривши при 

цьому вже наявні та створивши нові проблеми у сфері 
надання готельних послуг і туризму. Наприклад, вихід з 
національного туристичного ринку кримської дестинації 
підвищив активність попиту туристів на локальні дести-
нації у південній частині материкової України в прибе-
режній зоні Чорного моря, сформувавши тренди дести-
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націй Миколаївської, Херсонської та Одеської області.  
У результаті помітно зросло рекреаційно-туристичне на-
вантаження на дані регіони зі всіма витікаючими з цього 
соціальними та економічним наслідками. Крім того, на-
бувають якісно нового значення старі проблеми галузі на 
тлі кризових явищ у світовій туристичній індустрії.

Значний внесок у дослідження стану готельно-
го господарства та туризму зробили такі науковці, як:  
О. О. Вишневська, О. О. Агафонова, І. В. Зоріний, І. З. Кри - 
ховецький, І. М. Школа, В. В. Шмагина, В. Ф. Данильчук, 
В. С. Пацюк, А. Д. Чудновський, М. А. Жукова, В. Ф. Буй- 
ленко, І. В. Зорін, В. І. Курилова, А. Н. Чередниченко,  
Д. В. Визгалов, І. Ю. Афанасьєва, Л. П. Дядечко, В. Ф. Ки- 
фяк, О. О. Любіцева, Т. І. Ткаченко, Л. М. Устименко, 
М. Г. Бойко, М. П. Мальська та ін. Проте, незважаючи 
на таких значний науковий доробок у цьому напрямі, 
ряд важливих проблем готельного-туристичного біз-
несу лишаються нерозв’язаними і вимагають глибшого 
дослідження, оскільки збільшення динаміки розвитку 
бізнесу породжує нові ризики і проблеми, структурні 
викривлення ринкового середовища в умовах високого 
рівня тінізації призводять до недостатньої керованості 
процесами просування туристичних продуктів та про-
цесами управління тощо.

Мета статті полягає в дослідженні сучасного ста-
ну туристичної сфери України, аналізі діяльності під-
приємств готельного господарства та окресленні осно-
вних проблем розвитку готельно-туристичного бізнесу 
в Україні.

У наш час туризм і готельний бізнес належать до 
тих сфер господарювання, що здатні швидко роз-
виватися і приносити великі прибутки. Цьому 

сприяє зміцнення і розширення суспільно-політичних, 
економічних, гуманітарних, науково-технічних і куль-
турних зв’язків між країнами.

Економічні реалії сьогодення, тісно переплетені із 
загальнодержавними подіями, відбилися на загальних 
тенденціях розвитку туристичної галузі в Україні (рис. 1).  

До 2014 р. спостерігався стрімкий розвиток в’їзного 
туризму (середньорічний приріст – 10,9%), у той час 
як виїзний туризм характеризувався середньорічним 
приростом у 4,5%. У період 2000–2008 рр. кількість іно-
земних туристів зросла майже в чотири рази – з 6,43 до 
25,45 млн осіб. Світова фінансова криза дещо зменшила 
потік іноземних туристів в Україну, що спостерігалося 
впродовж 2009–2011 рр. Проте у 2012–2013 рр. відбуло-
ся його поступово відновлення до докризового рівня. 
Пов’язано це із проведенням в країні чемпіонату з фут-
болу Євро-2012. 

Головні події 2014 р. в Україні (перемога Євромай-
дану, агресія Росії та асоціація з ЄС), а також три-
вала рецесія в країнах Європи, громадяни яких 

найчастіше відвідують нашу державу, вплинули на кіль-
кість іноземних громадян, які відвідали Україну. Зокре-
ма спостерігається їх скорочення практично у 2 рази –  
з 24,7 млн осіб у 2013 р. до 12,7 млн осіб у 2014 р. і 12,4 
осіб у 2015 р. У кінцевому результаті за останні 15 ро-
ків середньорічний темп приросту кількості громадян 
України, які виїжджали за кордон, становить 3,7%, а кіль-
кості іноземних громадян, які відвідали Україну, – 4,5%. 
Також зменшився середній показник річного приросту 
кількості туристів, що обслуговувалися суб'єктами ту-
ристичної діяльності України, – з 4,2% у 2014 р. до 0,02% 
на початок 2016 р.

Слід зазначити, що такі різкі коливання в динамі-
ці туристичних потоків свідчать про нестабільність та 
вразливість українського ринку туристичних послуг. 

Ураховуючи мінливість вихідних даних, побудує-
мо лінійний та поліноміальний тренди (рис. 2) для пе-
редбачення тенденції зміни описаних показників. Так,  
у 2016 р. відбувалося зростання кількості громадян 
України, які виїжджали за кордон, і, навпаки, зменшення 
кількості іноземних громадян, що відвідували Україну. 

Скорочення кількості іноземних туристів нега-
тивно позначиться на розвитку готельно-туристичного 
бізнесу в Україні, адже вони є одним з каналів надхо-
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків
Джерело: складено за [9].
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дження валюти в країну, джерелом капітальних інвес-
тицій. Саме на них в основному орієнтовано розвиток 
туристичної інфраструктури (готелів, ресторанів, сфери 
розваг, транспорту тощо), процес формування конку-
рентоспроможного туристичного продукту.

Аналізуючи структуру туристів, які обслуговува-
лися суб’єктами туристичної діяльності Украї-
ни (рис. 3), можна говорити, що їх послугами в 

основному користуються громадяни України для виїзду 
за кордон. З 2000 р. по 2015 р. частка іноземних туристів, 
які обслуговувались українськими туристичними ком-
паніями, зменшилася з 18,8% до 0,8%, також зменшилася 
частка внутрішніх туристів – із 17,7% до 7,1%. У той час 
як в останні роки частка туристів – громадян України, 
що виїжджали за кордон, перевищила 81%.

Відповідним чином така ситуація позначилася на 
обсягах експорту-імпорту послуг (табл. 1). Зокрема об-
сяг експорту послуг, пов’язаних із подорожами, у 2014 р. 
порівняно з 2013 р. скоротився майже на 60%, а імпорту –  
лише на 2%. Обсяг експорту послуг приватним особам, 
культурних і рекреаційних послуг у 2014 р. скоротився на 
20%, а імпорту – на 70%. У 2015 р. ситуація дещо стабілізу-
валася, лише обсяг експорту послуг приватним особам, 
культурних і рекреаційних послуг порівняно з 2014 р.  
зменшився ще на 50%. У загальній структурі імпорту 
послуг зросла частка послуг, пов’язаних із подорожами,  
і зменшилася частка послуг, наданих приватним особам, 
культурних і рекреаційних послуг. У структурі експорту 
послуг частка послуг, пов’язаних з подорожами, змен-
шилася на 1,5% і у 2015 р. уже становила 2,1%.

а)
 

 

б)
 

 

y = 633 388,59x + 12 272 824,88
R² = 0,81

y = 43 701,57x2 –109 538,18x + 14 501 605,18
R² = 0,87
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Рис. 2. трендові моделі туристичних потоків 
примітка: а) кількість громадян України, які виїжджали за кордон; б) кількість іноземних громадян, які відвідали Україну.

Джерело: складено за [9].
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Рис. 3. Структура кількості туристів, що обслуговувались суб'єктами туристичної діяльності України
Джерело: складено за [9].
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Кардинальні зміни у структурі туристичних пото-
ків позначилися на результатах діяльності суб’єктів ту-
ристичної індустрії (табл. 2). Починаючи з 2012 р., після 
проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, кількість 
суб’єктів туристичної діяльності та обсяг їх доходів ско-
рочувалися щороку. Найбільший спад припав на 2015 р.

За останні п’ять років кількість суб’єктів туристич-
ної діяльності суттєво скоротилась як серед юридичних 

осіб (на 27%), так і серед фізичних осіб – підприємців (на 
41%). Відповідно зменшилася й середньооблікова кіль-
кість штатних працівників у галузі – на 30% і 48% у роз-
різі організаційно-правових форм відповідно. 

Через політичну нестабільність в Україні мережа 
суб’єктів туристичної діяльності найбільше скоротила-
ся на тимчасово окупованих територіях (АР Крим, До-
нецька та Луганська області), а також у Закарпатській, 

таблиця 1

Експорт-імпорт послуг (тис. дол. СшА)*

Назва послуги 
згідно з КЗЕп

Експорт Імпорт

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Усього 14836264,2 11520850,7 9736654,2 7608976,2 6373128,1 5523022,4

Послуги, пов’язані 
з подорожами 538535,8 228049,1 200937,0 695532,6 681021,7 597645,5

Послуги приватним 
особам, культурні та 
рекреаційні послуги

38415,3 31298,8 15819,9 34225,0 10154,4 8290,2

У структурі послуг, відсотків

Послуги, пов’язані 
з подорожами 3,6 2,0 2,1 9,1 10,7 10,8

Послуги приватним 
особам, культурні та 
рекреаційні послуги

0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2

примітка: * – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Джерело: складено за [4].

таблиця 2

Основні показники суб’єктів туристичної діяльності за 2010–2015 рр.

показник
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Юридичні особи

Кількість суб’єктів туристичної 
діяльності, од. 2442 2880 2586 2198 1785 117,9 89,8 85,0 81,2

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 11545 12724 11198 9834 8086 110,2 88,0 87,8 82,2

Витрати на послуги сторонніх 
організацій, що використову-
ються при виробництві тури-
стичного продукту, млн грн

4117,4 5375,5 6103,5 4771,0 8665,1 130,6 113,5 78,2 181,6

Дохід від надання туристичних 
послуг, млн грн 4685,4 6360,1 5462,4 5432,7 4797,7 135,7 85,9 99,5 88,3

Фізичні особи – підприємці

Кількість суб’єктів туристичної 
діяльності, од. 2351 2466 2485 1687 1397 104,9 100,8 67,9 82,8

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 2866 2834 2333 1679 1502 98,9 82,3 72,0 89,5

Витрати на послуги сторонніх 
організацій, що використову-
ються при виробництві тури-
стичного продукту, млн грн

79,9 112,5 61,1 13,9 15,6 140,8 54,3 22,7 112,2

Дохід від надання туристичних 
послуг, млн грн 252,3 294,7 213,9 134,0 217,7 116,8 72,6 62,6 162,5

Джерело: складено за [5, с. 202, 204–205; 6, с. 202, 204–205; 7, с. 5, 7–8; 8, с. 5, 7–8].
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Полтавській та Чернівецькій областях. Попри те, станом 
на початок 2016 р. порівняно з 2011 р. зросла кількість 
юридичних осіб туристичної діяльності у Київській (на 
68%), Сумській (на 9,5%), Чернігівській (на 5%), Львів-
ській (на 2%) областях та в м. Києві (на 7%). Є позитив-
на динаміка у кількості фізичних осіб – підприємців у 
Рівненській (на 65%), Київській (на 29%), Волинській (на 
14,6%), Чернігівській (на 13%), Хмельницькій (на 11%), 
Кіровоградській (на 3%) та Харківській (на 3%) областях.

У цілому для суб’єктів туристичної діяльності в 
останні роки характерним є зростання обсягу ви-
трат на послуги сторонніх організацій, що вико-

ристовуються при виробництві туристичного продукту, 
та зменшення рівня доходів. Даний факт свідчить про 
незабезпеченість туристичних послуг платоспроможним 
попитом. Адже в умовах зростання цін на інші групи спо-
живчих товарів і послуг населення переорієнтовує свій 
попит не на користь туристичних продуктів та послуг, що 
їх супроводжують (рис. 4). Закономірно, що кризові тен-
денції в економіці супроводжуються стрімким падінням 
платоспроможного попиту в туристичній галузі. Для за-
побігання загостренню кризових явищ у галузі необхідна 
систематична випереджувальна робота з метою транс-
формування туристичного потенціалу України в ефек-
тивний туристичний бізнес, нарощення туристичного 
потоку, популяризації туристичних послуг, підвищення 
ефективності управління фінансово-господарською ді-
яльністю суб’єктів туристичної діяльності тощо.

а значно менше на харчування – 193386,9 тис. грн, ме-
дичне обслуговування – 19100,2 тис. грн, екскурсійне 
обслуговування (без транспортних послуг) – 9182,2 тис. 
грн, візове обслуговування – 17982,6 тис. грн і послуги 
культурно-освітнього, культурно-дозвільного характе-
ру, організаціям культури – 21885,4 тис. грн.

Зазначені негативні тенденції в туристичній сфері 
суттєво вплинули на діяльність підприємств готельного 
господарства. За рахунок значного зниження туристич-
ної та бізнес-активності в окупованих територіях Украї-
ни істотно зменшилася кількість колективних засобів 
розміщування та відповідно їх відвідувачів (табл. 3). 
Так, у 2014 р. кількість колективних засобів розміщуван-
ня скоротилася на 30%, що призвело до скорочення кіль-
кості місць у готелях на 24,3% та у спеціалізованих засо-
бах розміщування на 33,6%. Відповідним чином скоро-
тилася й кількість розміщених у них туристах. У 2015 р.  
ситуація дещо стабілізувалася, однак кількість готелів 
продовжувала скорочуватись.

Слід зазначити, що в умовах скорочення туристич-
них потоків, пов’язаних із загостренням політич-
ної ситуації та розгортанням економічної кризи в 

Україні, стає жорсткішою конкуренція на ринку готель-
них послуг. Також її ще підсилює дисбаланс попиту і про-
позиції, що виник через ціноутворення в галузі в умовах 
скорочення платоспроможного попиту. Адже різко ско-
ротилися реальні доходи населення [10, с. 112–117], у той 
час як почали значно зростати ціни за послуги в готелях.
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Рис. 4. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002–2015 рр.

Перевищення загального індексу споживчих цін 
над індексом цін туристичних продуктів опосередкова-
но свідчить про зменшення рівня конкурентоздатності 
галузі в порівнянні з іншими галузями національної еко-
номіки.

У структурі витрат суб’єктів туристичної діяль-
ності на послуги сторонніх організацій (8665068,4 тис. 
грн у 2015 р.), що використовуються при виробництві 
туристичного продукту, вагома частка припадає на по-
слуги розміщення і проживання − 6032165,3 тис. грн 
і транспортне обслуговування – 2335573,2 тис. грн,  

Аналізуючи дані табл. 4, можна говорити про те, 
що у 2015 р. загалом по Україні фактичні витрати на один 
ліжко-день (людино-день) перебування у колективних 
засобах розміщування зросли на 22% у юридичних осіб 
та зменшилися на 9,5% у фізичних осіб – підприємців 
(зокрема, за рахунок зниження вартості перебування в 
закладах такого типу у Волинській, Запорізькій, Луган-
ській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Херсон-
ській, Чернівецькій та Чернігівській областях). Суттєве 
зростання вартості в колективних засобах розміщуван-
ня, що є власністю юридичних осіб, відбулося у Дніпро-
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таблиця 3

Колективні засоби розміщування

Рік 

Кількість колективних засобів 
розміщування Кількість місць, тис. Кількість розміщених, тис.
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2011 5882 3162 2720 567,3 154,2 413,1 7426,9 4656,8 2770,1

2012 6041 3144 2897 583,4 162,8 420,6 7887,4 4983,9 2903,5

2013 6411 3582 2829 586,6 179,1 407,5 8303,1 5467,8 2835,3

20141 4572 2644 1928 406,0 135,5 270,5 5423,9 3814,2 1609,7

20151 4341 2478 1863 402,6 132,5 270,1 5779,9 4297,2 1482,7

темп зміни, %

2012 102,7 99,4 106,5 102,8 105,6 101,8 106,2 107,0 104,8

2013 106,1 113,9 97,7 100,5 110,0 96,9 105,3 109,7 97,7

2014 71,3 73,8 68,2 69,2 75,7 66,4 65,3 69,8 56,8

2015 94,9 93,7 96,6 99,2 97,8 99,9 106,6 112,7 92,1

примітка: 1 – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції.

Джерело: складено за [1].

таблиця 4

Фактичні витрати на один ліжко-день (людино-день)перебування в колективних засобах розміщування  
в середньому за рік, грн

Область
Юридична особа Фізичні особи – підприємці

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р.

1 2 3 4 5

Україна 288,4 351,2 271,4 245,5

Вінницька 262,2 331,9 141,6 341,6

Волинська 178,0 199,5 237,7 169,5

Дніпропетровська 198,5 259,8 210,3 310,1

Донецька 256,5 255,2 255,5 305,6

Житомирська 190,4 221,5 218,8 267,7

Закарпатська 293,3 400,1 159,5 218,3

Запорізька 191,9 227,2 234,2 190,7

Івано-Франківська 298,6 390,7 141,3 297,4

Київська 232,8 274,1 195,7 336,4

Кіровоградська 194,9 214,4 131,5 264,5

Луганська 225,0 278,1 250,6 170,2

Львівська 343,2 413,6 142,4 276,7

Миколаївська 164,9 194,3 197,8 176,3

Одеська 239,8 309,3 209,6 254,8

Полтавська 280,7 329,1 162,2 298,8

Рівненська 190,6 238,3 152,3 204,8

Сумська 205,3 230,3 228,0 219,7
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петровській (на 30,9%), Закарпатській (на 36,4%), Івано-
Франківській (на 30,8%), Одеській (на 29%) та Черкаській 
(на 31,2%) областях. А у фізичних осіб – підприємців –  
у Дніпропетровській (на 47,5%), Івано-Франківській (на 
110,5%), Київській (на 72%), Кіровоградській (на 101%), 
Львівській (на 94,3%), Полтавській (на 84,2%), Харків-
ській (на 113,5%) та Черкаській (на 97,7%) областях.

В основному вартість перебування в колективних 
засобах розміщування, що належать фізичним 
особам, є вищою. Проте у 2015 р. у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київ-
ській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській та Чер-
нігівській областях вона, навпаки, переважала в уста-
новах, що належали приватним особам – підприємцям. 
При цьому, якість сервісу в більшості українських готе-
лів помітно поступається європейській. Причиною та-
кої ситуації насамперед є недієвий менеджмент.

Загалом ситуація, яка склалася в готельно-тури-
стичному бізнесі в Україні, вимагає пошуку шляхів 
розв’язання проблем щодо:
 підвищення рівня комфорту перебування в го-

телях; 
 розробки нових унікальних напрямків туризму; 
 завоювання нових туристичних ринків; 
 удосконалення територіальної структури го-

тельно-туристичного бізнесу; 
 знаходження вільних фінансових ресурсів на 

розбудову туристичних об’єктів; 
 залежності міжнародних туристичних потоків 

в Україну від зовнішніх чинників;
 формування туристичного бренда індустріаль-

них регіонів;
 приведення готельного фонду країни до міжна-

родних стандартів;
 нестачі готелів середньої цінової категорії;
 браку кваліфікованих фахівців;
 мінливості попиту на готельні продукти;
 швидкої адаптації вітчизняних підприємств 

готельного господарства до сучасних засад ве-
дення та розвитку готельного бізнесу;

 забезпечення конкуренції з великими трансна-
ціональними готельними мережами. 

Виникнення більшості із зазначених проблем мож-
на попередити за допомогою технологій бізнес-аналізу, 

таких необхідних для об’єктивної оцінки перспектив 
розвитку бізнесу, ефективної організації господарської 
діяльності, виявлення причин існуючих негативних 
тенденцій та прийняття оптимального управлінського 
рішення, формування нових «точок зростання» бізнесу 
[11, с. 277–283].

ВИСНОВКИ
В умовах постійної мінливості як внутрішнього, 

так і зовнішнього середовища український готельно-
туристичний бізнес кожного разу стикається з новими 
проблемами і викликами сьогодення. Пошук шляхів їх 
запобігання та розв’язання забезпечуватиме Україні до-
стойне місце на світовому ринку готельних і туристич-
них послуг, підвищуватиме значимість для зростання 
національної економіки та міжнародної інтеграції.       
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Закінчення табл. 4

1 2 3 4 5

Тернопільська 227,6 262,9 255,2 245,9

Харківська 229,0 288,7 151,0 322,4

Херсонська 160,5 201,9 178,0 148,9

Хмельницька 225,7 273,0 229,6 246,7

Черкаська 194,2 254,7 181,8 359,4

Чернівецька 212,9 217,0 290,6 180,5

Чернігівська 146,6 167,9 412,0 247,2

м. Київ 664,6 782,2 271,4 318,4

Джерело: складено за [2, с. 58–59; 3, с. 58–59].
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Максимов М. С. Снижение когнитивной нагрузки при разработке бизнес-плана в малом бизнесе
Статья посвящена исследованию процесса создания бизнесплана. На данный момент существуют методики создания бизнеспланов, разра-
ботанные на международном и национальном уровнях, но ни одна из них не стала общепринятой. Основным нерешенным вопросом бизнес
планирования в сфере малого бизнеса является высокие требования к человеку, создающему бизнесплан, в том числе с точки зрения когни-
тивной нагрузки. Для повышения эффективности разработки бизнесплана применены разработки в сфере психологии: теория ограниченной 
рациональности Г. Саймона, исследования работы памяти человека Г. Миллера, исследования в сфере пользовательских интерфейсов и понятия 
когнитивной нагрузки Дж. Джулиен. Проанализированы девять существующих стандартов бизнеспланирования. Выделены элементы бизнес
плана, которые встречаются более чем в 66% стандартов бизнеспланов: анализ среды, анализ рисков, стратегия, операционный блок, произ-
водство, маркетинг, финансы, кадры, организация и управление. Выделено пять основных блоков элементов: аналитика, стратегия, процессы, 
ресурсы, управление. Предложены мнемонические аббревиатуры, упрощающие запоминание основных блоков.
Ключевые слова: бизнесплан, стандарты бизнеспланирования, снижение когнитивной нагрузки, малый бизнес.
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Максимов М. С. Зниження когнітивного навантаження при розробці 

бізнес-плану в малому бізнесі
Стаття присвячена дослідженню процесу створення бізнесплану. 
На даний момент існують методики створення бізнеспланів, розро-
блені на міжнародному та національному рівнях, але жодна з них не 
стала загальноприйнятою. Основним невирішеним питанням бізнес
планування у сфері малого бізнесу є високі вимоги до людини, яка ство-
рює бізнесплан, у тому числі з точки зору когнітивного навантажен-
ня. Для підвищення ефективності розробки бізнесплану застосовані 
розробки у сфері психології: теорія обмеженої раціональності Г. Сай-
мона, дослідження роботи пам’яті людини Г. Міллера, дослідження 
у сфері користувальницьких інтерфейсів та поняття когнітивного 
навантаження Дж. Джулієн. Проаналізовано дев’ять існуючих стан-
дартів бізнеспланування. Виділено елементи бізнесплану, які зустрі-
чаються більш, ніж у 66% стандартів бізнеспланування: аналіз се-
редовища, аналіз ризиків, стратегія, операційний блок, виробництво, 
маркетинг, фінанси, кадри, організація та управління. Виділено п’ять 
основних блоків елементів: аналітика, стратегія, процеси, ресурси, 
управління. Запропоновано мнемонічні абревіатури, що спрощують 
запам’ятовування основних блоків.
Ключові слова: бізнесплан, стандарти бізнеспланування, зниження 
когнітивного навантаження, малий бізнес.
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a Business Plan for Small Business
The article is concerned with the process of creating a business plan. At the 
present moment there are techniques to create business plans, developed at 
both the international and the national levels, but none of them has became 
common. The major outstanding issue of business planning in the sphere of 
small business are high demands towards the person, creating a business 
plan, including the demands in terms of cognitive load. In order to improve 
efficiency of business plan development, developments in the sphere of psy-
chology were applied: the theory of bounded rationality by H. Simon, studies 
on the human memory by G. Miller, studies in the field of user interfaces and 
the concepts of cognitive load by J. Julien. Nine existing standards of business 
planning were analyzed. The elements of business plan, which occur in more 
than 66% of the standards of business plans, have been allocated: environ-
ment analysis, risk analysis, strategy, operational unit, production, market-
ing, finance, personnel, organization, and management. Five main blocks of 
the elements have been allocated: analytics, strategy, processes, resources, 
management. The mnemonic abbreviations that simplify memorization of 
the basic blocks have been proposed.
Keywords: business plan, standards of business planning, reducing the cogni-
tive load, small business.
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Актуальность рассматриваемого вопросы была 
поднята при первичном обсуждении программы 
поддержки предпринимательства в Харьков-

ской области [1]. Были заданы приоритеты в поддержке 
предпринимательства в первую очередь с точки зрения 
понимания ведения бизнеса. При этом приоритетными 
инструментами поддержки и развития предпринима-
тельства со стороны областных властей были опреде-
лены консультации и обучение. В связи с этим иссле-
дование вопросов ведения бизнеса и повышения его 

эффективности за счет применения существующих до-
стижений экономической науки является актуальными 
и востребованным.

Основным параметром бизнеса, который можно 
изменить без привлечения значительных дополнитель-
ных организационных и финансовых ресурсов, является 
стратегия развития. Основным документом, который 
выражает наличие стратегии развития, является бизнес-
план. В Украине представлено шесть методик разработ-
ки бизнес-планов от международных организаций, су-
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ществуют методики разработки бизнес-планов от госу-
дарственных органов поддержки малого бизнеса в веду-
щих странах мира, но ни одна из них не стала массовой и 
общепринятой. Это говорит о том, что вопрос разработ-
ки бизнес-планов актуален, востребован, но пока что не 
сформулированы единые принципы их разработки.

Бизнес-планирование как экономическая кате-
гория является актуальным предметом исследования 
[2–4]. Также в данной сфере рассматриваются методи-
ческие подходы к разработке структуры бизнес-плана 
[5; 6], изучаются существующие стандарты и предлага-
ются альтернативные существующим стандартам ва-
рианты структуры бизнес-планов [7]. Данные исследо-
вания действительно структурируют и унифицируют 
процесс написания бизнес-плана, а предлагаемые кри-
терии оценки являются рациональными. В то же время 
последние достижения экономической науки говорят 
о том, что утверждение о рациональном выборе имеет 
определенные ограничения для применения, на что, в 
частности, указывал Г. Саймон, лауреат Нобелевской 
премии по экономике 1978 г., в разработанной им тео-
рии ограниченной рациональности [8, p. 1–16]. 

Рассмотрение разработчиков бизнес-планов с 
точки зрения не только экономического агента, но и 
человека раскрывает новые возможности для более 
эффективных методик стратегического планирова-
ния. При этом именно в малом бизнесе, в сравнении с 
остальными видами бизнеса, влияние человеческой со-
ставляющей является наиболее значительным.

Цель статьи – сформулировать методику эффек-
тивной разработки и внедрения бизнес-планов в малом 
бизнесе.

Согласно исследованиям в сфере малого биз-
неса отличительной чертой является большая 
неопределенность и влияние личности руково-

дителя. Именно поэтому стандарт разработки бизнес-
планов для малого бизнеса должен, в первую очередь, 
ориентироваться на способности и возможности руко-
водителя с точки зрения того, что он человек и имеет 
определенные ограничения, связанные с работой его 
сознания, повседневной деятельностью, помимо чисто 
экономических ограничений. В этом случае экономиче-
ская неопределенность может компенсироваться опре-
деленностью, связанной с деятельностью человека.

За основу предлагается взять положения теории 
ограниченной рациональности, понятие когнитивной 
нагрузки и численные оценки способности человека к 
восприятию информации.

Реализовать цель статьи планируется через вы-
полнение следующих задач:
 обоснование сложности внедрения бизнес-пла-

нирования и других достижений современной 
экономической науки в сфере малого бизнеса;

 формулирование принципов, которые позволят 
снизить сложность внедрения бизнес-плани-
рования в сферу малого бизнеса;

 выделение универсальной структуры бизнес-
пла на на основе существующих стандартов 
биз нес-планирования;

 подбор существующих методик и концепций, 
позволяющих повысить эффективность и сни-
зить уровень когнитивной нагрузки при работе 
с каждым из разделов бизнес-плана;

 подбор программного обеспечения, позволяю-
щего работать с описанными методиками и 
концепциями.

В результате мы получим модель подготовки 
бизнес-плана, реализовать которую может человек с 
существующими ограничениями рациональности, в то 
время, как существующие модели подготовки бизнес-
планов ориентируются на рационального человека без 
таких ограничений. Можно сказать, что разрабатывае-
мая модель бизнес-планов будет создаваться для чело-
века, а не для экономического агента.

Рассмотрим некоторые методологические основы. 
Теория ограниченной рациональности, которую 
впервые сформулировал лауреат Нобелевской пре-

мии по экономике Г. Саймон, говорит о том, что выбор 
человека рационален, но в рамках определенных «огра-
ничений рациональности». Г. Саймон (H. A. Simon) вы-
делял ограничения внимания и ограничения интеллекта. 
Позже Christine Jolls, Cass R. Sunstein, and Richard Thaler 
[9], обобщив проведенные исследования в данной обла-
сти, предложили также рассматривать ограничения силы 
воли и ограничения эгоизма. Сформулированные сферы 
ограничений определяют типы возможных «узких мест» 
в восприятии человеком информации. В случае с разра-
боткой бизнес-плана основными ограничениями рацио-
нальности, которые могут влиять как на эффективность, 
так и в целом на возможность разработки бизнес-плана, 
будут ограничения внимания и интеллекта.

В исследованиях Дж. А. Миллера (G. A. Miller) [10, 
p. 81–97] обоснованы количественные показатели воз-
можностей человека для обработки информации: от 5 до 
9 элементов за 1 раз, при этом, чем сложнее объект (от 
двоичных чисел до слов), тем меньшее количество эле-
ментов человек может запомнить за один раз. Дж. А. Мил- 
лер пишет, что для повышения эффективности запо-
минания человек использует кодирование, т. е. одним 
понятием он может запоминать определенный набор 
или класс элементов. Данное исследование позволяет 
количественно оценить размер непосредственной па-
мяти человека.

Идеи Дж. А. Миллера развиты Дж. Джулиеном  
(J. Julien) в прикладных исследованиях в сфере поль-
зовательских интерфейсов [11]. Дж. Джулиен дает по-
нятие когнитивной нагрузки – «объём мыслительного 
процесса», также им сформулированы качественные 
оценки когнитивной нагрузки и определены возможно-
сти для её снижения. Ниже приведены основные из них, 
сформулированные в виде неравенств:

Когнитивная нагрузка:
1. При выборе из нескольких вариантов меньше, 

чем при формулировании своего варианта.
2. При выборе в знакомой сфере меньше, чем при 

выборе в незнакомой.
3. При принятии нескольких решений, результат 

которых может быть представлен, меньше, чем при при-
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нятии одного, но результат которого человек предста-
вить не может.

Исходя из описанных выше принципов при со-
ставлении бизнес-плана можно сформулировать сле-
дующие требования:

1. На одном уровне понятий, например, в структу-
ре, желательно иметь не более 5 элементов.

2. Более 9 элементов на одном уровне – недопу-
стимо.

3. Везде, где это возможно, должны быть варианты 
ответов.

4. Все шаги, которые должен пройти разработчик 
бизнес-плана, должны учитывать результаты, получен-
ные на предыдущем шаге, первый шаг должен опирать-
ся на результаты текущей деятельности.

5. При разработке должны быть в наличии при-
меры.

Однако также бизнес-план должен иметь полноту, 
т. е. отображать все важные элементы бизнеса. Для обе-
спечения полноты бизнес-плана существуют соответ-
ствующие стандарты. Такие стандарты обычно разраба-
тывают организации, заинтересованные в эффективной 
деятельности бизнеса –международные, национальные, 
консалтинговые, а также объединения субъектов пред-
принимательской деятельности.

Были рассмотрены 9 стандартов бизнес-планов: 
международные организации на территории 
Украи ны: TACIS [12], KPMG [13], UNIDO [14], 

UNCTAD [15], BFM [16], EBRD [17], Стандарт типового 
биз нес-плана Ассоциации «Частные инвесторы «Украи-
ны» (ЧИУ) [18], ISO [19], SBA [20].

В общем случае процесс разработки бизнес-плана 
выглядит так (рис. 1).

Очевидно, что разработчик бизнес-плана, прохо-
дя от шага 1 к шагу 2, испытывает сразу очень высокую 
когнитивную нагрузку. Следовательно, необходимы 
действия по её снижению:

1. Разделить процесс разработки бизнес-плана на 
последовательные шаги с примерно равной когнитив-
ной нагрузкой при переходе от шага к шагу.

2. Использовать уже существующие знания разра-
ботчика бизнес-плана.

Предлагается следующий алгоритм разработки 
биз нес-плана для инвестиционного проекта (рис. 2).

Как видим, переходы между этапами по когнитив-
ной нагрузке примерно одинаковы: сложность 
написания из идеи 1 страницы текста сопоста-

вима по сложности написания из 1 страниц – 9, из 9 
страниц – 60. А также на каждом последующем этапе 
используются материалы предыдущего.

Для того, чтобы составить структуру мини-
бизнес-плана, были проанализированы все доступные 
стандарты и отобраны их элементы, которые присут-
ствуют более чем в 66% исследуемых бизнес-планов. 
Такой бизнес-план должен содержать следующие эле-
менты (по 1 стр.): Аналитика, Анализ рисков, Страте-
гия (миссия, цели на 10, 5 лет); операционный план (на 
ближайший год); производство, маркетинг, финансы, 
кадры; организация и управление.

В процессе исследования были взяты разделы и 
подразделы стандартов бизнес-планирования и отнесе-
ны к определенному разделу. Распределение подразде-
лов по элементам мини-бизнес-плана получилось сле-
дующее (табл. 1).

 

Мыслительный
процесс

Не менее 60 стр.
оформленного текста

Старт
разработки

Окончание
разработкиШаг 1 Шаг 2

Осознание
бизнес-идеи

Подготовка
бизнес-плана
по заданному

стандарту

Рис. 1. текущее состояние процесса разработки бизнес-плана 
Источник: разработано автором по стандарту BPMN 2.0. в среде ARISExpress.

 

Мыслительный
процесс

До 1 стр.
оформленного текста

До 9 стр.
оформленного текста

Не менее 60 стр.
оформленного текста

Старт
разработки

Окончание
разработкиШаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Осознание
бизнес-идеи

Формулирование
бизнес-идеи

Создание мини-
бизнес-плана

Подготовка
бизнес-плана
по заданному

стандарту

Рис. 2. предлагаемое состояние процесса разработки бизнес-плана 
Источник: разработано автором по стандарту BPMN 2.0. в среде ARISExpress.
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Мы получили 9 блоков, элементы которых встре-
чаются более чем в 66% рассмотренных бизнес-планов. 
Если оставить существующую структуру как есть, она, 
возможно, и будет универсальной (аналогичное иссле-
дование) [8], но исследования Дж. А. Миллера показы-
вают, что такое количество элементов на одном уровне 
вызывает сложность восприятия. Согласно исследова-
ниям Дж. Миллера, если человек видит более 5 слов за 
один раз, то начинает дробить элементы на подклассы. 
Исходя из этого на одном уровне итогового бизнес-
плана должно оставаться не более 5 элементов. При 
этом каждый элемент, в свою очередь, может разби-
ваться на несколько. Также для того, чтобы такой под-
ход было проще представлять и он лучше запоминался, 
желательно подобрать для него мнемоническую форму, 
которая будет ассоциироваться с общеизвестным сло-
вом, благодаря которой элементы и последовательности 
бизнес-плана будут проще восстанавливаться в памяти.

Предлагается следующая структура блоков:
 Аналитика:
  Анализ среды
  Анализ рисков
 Стратегия:
 Миссия
 Цели
 Планы

 Процессы:
  Производство
  Маркетинг
 Ресурсы:
  Финансы
  Кадры
 Управление.
Если взять первые буквы этих элементов, полу-

чится АСПРУ. Хотя это и аббревиатура, которую мож-
но выговорить, но, всё же, это не общеупотребляемое 
слово. Слово, которое созвучно данной аббревиатуре, – 
«аспирин». При этом можно скорректировать элементы 
(«Управление» заменить на «Необходимо управлять»). 

В этом случае получится АСПиРиН – как мнемониче-
ская аббревиатура бизнес-плана.

Использование мнемонической аббревиатуры 
позволяет намного проще воспринимать необ-
ходимый набор деятельности за счет того, что 

срабатывает один из принципов, сформулированных 
Дж. Джулиеном: на восприятие знакомых понятий тре-
буется меньше умственной работы, чем на восприятие 
незнакомых. Таким образом, человеку достаточно за-
помнить знакомое слово «аспирин» и принцип кодиро-
вания в нём элементов бизнес-плана.

 
ВыВОДы 
В статье проанализированы особенности малого 

бизнеса и сделан вывод о том, что в сфере малого биз-
неса влияние на результаты имеют не только экономи-
ческие, но и психологические факторы. Проведен обзор 
исследований, которые позволяют сформировать коли-
чественные и качественные оценки мыслительной ра-
боты, выделены критерии оценки для стандарта бизнес-
плана, соответствие которым позволит эффективно ра-
ботать с ним представителям малого бизнеса.

Для определения основных элементов, которые 
должны содержаться в бизнес-плане, был проведен ана-
лиз 9 стандартов бизнес-планов от различных между-
народных и национальных организаций: TACIS, KPMG, 
UNIDO, UNCTAD, BFM, EBRD, Ассоциация «Частные 
инвесторы «Украины» (ЧИУ), ISO, SBA. Предложены 
блоки, элементы которых входят более чем в 66% изу-
ченных бизнес-планов.

Проанализирован процесс разработки бизнес-пла-
на, опираясь на теорию ограниченной рациональности 
и понятие когнитивной нагрузки. На основании про-
веденного анализа была составлена модель существую-
щего процесса разработки инвестиционных планов и 
предложена модель разработки, в которой максималь-
ная когнитивная нагрузка на разработчика проекта зна-
чительно ниже (ориентировочно в 3 раза). Применение 

таблица 1

Основные элементы бизнес-плана

№ 
п/п Блок Описание В скольких стандартах 

представлено

1 Анализ среды Анализ внешних и внутренних условий, влияющих на результат 9 (100%)

2 Анализ рисков Анализ неопределенностей и возможных от этого потерь 8 (89%)

3 Стратегия Миссия, цели, общие планы 9 (100%)

4 Операционный блок Задачи на текущий год 8 (89%)

5 Производство Технология производства, планы производства, производимые 
товары и предлагаемые услуги 8 (89%)

6 Маркетинг Анализ, цели, стратегия маркетинга, анализ конкурентов  
и продуктов 8 (89%)

7 Финансы Цели, планы, стратегия относительно финансов.  
Расчет финансовых коэффициентов 8 (89%)

8 Кадры Описание кадровых ресурсов 6 (67%)

9 Организация  
и управление

Организационная структура, процесс принятия решений,  
юридическая форма работы 8 (89%)
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разработанной модели как основы процесса разработки 
инвестиционного проекта делает доступным процесс 
разработки инвестиционных проектов людям с мень-
шей подготовкой и большим уровнем ограничений ра-
циональности.

Разработана структура мини-бизнес-плана как 
элемента модели со сниженной когнитивной нагрузкой 
на разработчика. 

Предложена мнемоническая аббревиатура АСПи-
РиН, позволяющая повысить воспринимаемость разра-
ботанного мини-бизнес-плана. 

Результаты данного исследования позволяют раз-
рабатывать эффективные программы подготовки спе-
циалистов по написанию бизнес-планов, снизив фак-
тические требования к потенциальным разработчикам 
бизнес-планов, способным применить данную методи-
ку на практике.                      
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Куцик В. І., Лупак Р. Л., Годованюк М. А. Інструменти підвищення ефективності управління формуванням і використанням 
прибутку в цілях капіталізації підприємства

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні інструментів, що здатні забезпечити підвищення ефективності управління формуванням 
і використанням прибутку в умовах вирішення завдань капіталізації підприємства. Доведено важливість постійного пошуку підприємствами 
інструментів для підвищення ефективності управління формуванням і використанням прибутку, який прийматиме ознаки інвестування в розро-
бленні та реалізації перспективних проектів. Виділено управлінські рішення, які повинні бути прийнятті в першочерговому порядку на підприєм-
стві стосовно якісного вибору інструментарію забезпечення його прибутковості та капіталізації. Досліджуваний інструментарій розглянуто 
як окремі управлінські рішення, що стосуються загальної сукупності операцій на підприємстві, здатні змінюватися в міру посилення впливу чин-
ників ринкового середовища та необхідності адаптації до них, передбачатимуть контроль за якістю виконання усіма суб’єктами поставлених 
завдань. Надано характеристику відповідних інструментів, які, на думку авторів, можуть практично використовуватись у діяльності вітчизня-
них підприємств та забезпечувати високу капіталовіддачу ресурсного потенціалу. Визначено їх особливості та рівень факторної залежності.
Ключові слова: прибуток підприємства, управління, формування, використання, капіталізація, інструменти, ресурси.
Рис.: 1. Бібл.: 8. 

Куцик Валентина Ісідорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Львівський торговельноекономічний університет 
(вул. ТуганБарановського, 10, Львів, 79005, Україна)
E-mail: kutsyk.v@mail.ru
Лупак Руслан Любомирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Львівський торговельноекономічний університет 
(вул. ТуганБарановського, 10, Львів, 79005, Україна)
E-mail: economist_555@mail.ru
Годованюк Марта Андріївна – магістрант, Львівський торговельноекономічний університет (вул. ТуганБарановського, 10, Львів, 79005, Україна)
E-mail: godovanuk_marta@ukr.net

УДК 658.155.2
Куцик В. И., Лупак Р. Л., Годованюк М. А. Инструменты повышения 

эффективности управления формированием и использованием 
прибыли в целях капитализации предприятия

Цель статьи заключается в научном обосновании инструментов, ко-
торые способны обеспечить повышение эффективности управления 
формированием и использованием прибыли в условиях решения задач 
капитализации предприятия. Доказана важность постоянного по-
иска предприятиями инструментов для повышения эффективности 
управления формированием и использованием прибыли, которая будет 
принимать признаки инвестирования в разработке и реализации пер-
спективных проектов. Выделены управленческие решения, которые 
должны быть приняты в первоочередном порядке на предприятии 
для качественного выбора инструментария по обеспечению его доход-
ности и капитализации. Изучаемый инструментарий рассмотрен как 
отдельные управленческие решения, касающиеся общей совокупности 
операций на предприятии, которые способны изменяться по мере уси-
ления влияния факторов рыночной среды и необходимости адаптации 
к ним и будут предусматривать контроль за качеством выполнения 
всеми субъектами поставленных задач. Дана характеристика соот-
ветствующих инструментов, которые, по мнению авторов, могут 
практически использоваться в деятельности отечественных пред-
приятий и обеспечивать высокую капиталоотдачу ресурсного потен-
циала. Определены их особенности и уровень факторной зависимости.
Ключевые слова: прибыль предприятия, управление, формирование, 
использование, капитализация, инструменты, ресурсы.
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У сучасних умовах в економіці об’єктивно ускладню-
ються завдання у сфері прийняття управлінських 
рішень у будь-якому масштабі. Усе складніше за-

безпечуються потреби підприємств у ресурсах, а відтак, 
фінансові результати зменшуються, їх обсяги не дозво-
ляють розвиватися. Підприємства змушені здійснювати 
пошук нових шляхів і резервів підвищення прибутковос-
ті, змінювати бізнес-пріоритети, розробляти стратегії та 
реалізовувати їх ефективніше. Усе це впливає на форму-
вання прибутку, а його обсяг все частіше розглядається 
як привабливий об’єкт капіталізації. Тобто прибуток під-
приємства можуть накопичувати, щоб використовувати 
з метою реалізації перспективних інвестиційних про-
ектів чи забезпечення внутрішньої мотивації персоналу, 
частину його розподіливши між ними.

Разом з тим, ефективне функціонування підпри-
ємств в умовах розвитку ринкових відносин пов’язане із 
забезпеченням оптимального співвідношення між затра-
тами та результатами їхньої діяльності, знаходженням 
більш раціональних форм застосування інвестиційного 
капіталу. Таким чином, на підприємствах має відбувати-
ся постійний пошук засобів та інструментів ефективно-
го управління формуванням і використанням прибутку, 
який прийматиме ознаки інвестування в розроблення та 
реалізацію перспективних проектів. Очевидно, що отри-
маний прибуток слід розподіляти на об’єкти, вартість 
яких буде збільшуватися та забезпечуватиме високу 
ефективність його використання. Усе це потребує роз-
роблення інструментів, які будуть відповідати сучасним 
тенденціям господарської діяльності підприємств і їх 
застосування не збільшуватиме витрати, а забезпечить 
оптимальність ресурсів для підвищення ефективності 
управління формуванням і використанням прибутку.

Дослідження процесів формування та вико-
ристання прибутку підприємств знайшли достатньо 
широке висвітлення у працях вітчизняних науковців:  
Г. Башнянина, І. Бланка, Ф. Бутинця, Т. Васильціва,  
О. Власюка, В. Волошина, І. Зятківського, Я. Качмарика, 
А. Мокія, А. Поддєрьогіна, М. Флейчук, Н. Цал-Цалко 
та ін. Дослідження прибутку знайшло також відобра-
ження в роботах іноземних науковців: М. Баканова,  
Л. Брейлі, Є. Брігхема, К. Друрі, Б. Коласса, М. Крейні-
ної, Г. Савицької, Р. Сайфуліна, Р. Холта, А. Шеремета та 
ін. Попри це потреби підприємств і доступ до ресурсів, 
що задовольняють їх, змінюються, і це визначає акту-
альність розроблення нових стратегій та пошуку інстру-
ментів і засобів реалізації. Отже, для ефективного фор-
мування та використання прибутку підприємствам слід 
використовувати вдосконалені способи, які по-новому 
дозволятимуть забезпечувати результативність управ-
лінських рішень.

Метою статті є обґрунтування інструментів, що 
здатні забезпечити підвищення ефективності управлін-
ня формуванням і використанням прибутку в умовах 
вирішення завдань капіталізації підприємства.

Визначення інструментів ефективного управління 
формуванням і використанням прибутку підприємства 
має певні передумови, які забезпечують їх результатив-
ність і тактичну раціональність. Очевидно, що підприєм-
ство має утвердитись на ринку, сформувати відповідну 
вартість і збільшувати її через використання прибутку на 

капіталізацію бізнес-операцій. Таким чином, такі проце-
си будуть розглядатися у взаємозв’язку, що забезпечить 
їх достатній обсяг для розвитку підприємства на ринку.

На нашу думку, в першочерговому порядку на 
підприємстві для забезпечення прибутковості та капі-
талізації діяльності варто: 1) розробити організаційно-
економічний механізм управління довгостроковими 
операціями; 2) достатньо точно визначити чинники 
впливу на відповідні процеси; 3) виявити перелік нових 
цінностей на ринку та адаптуватися до них; 4) техно-
логічно оновити господарські операції; 5) забезпечити 
швидке збільшення інтелектуального капіталу через 
його модернізацію; 6) виявити внутрішньофірмові сфе-
ри, яка мають значний запас фінансової міцності для на-
копичення підприємством конкурентних переваг. 

За таких управлінських рішень важливо достовір-
но оцінювати інформацію, правильно формувати висно-
вки при порівнянні з базовими періодами та постійно 
ознайомлювати персонал з виявленими тенденціями. 
Так, для того, щоб якісно визначити обсяги та сфери 
капіталізації на стратегічному рівні розвитку підпри-
ємства і передбачити в стратегічному управлінні при-
бутком з подальшою інтеграцією в загальну внутрішню 
інформаційну базу, необхідна управлінська інформація 
повинна бути комплексною, тобто враховувати як вну-
трішні, так і зовнішні релевантні дані.

Обираючи інструменти для підвищення ефектив-
ності управління формуванням і використан-
ням прибутку, необхідно враховувати важли-

вість забезпечення їх інтеграції із загальною системою 
управління підприємством, оскільки прийняття управ-
лінських рішень у будь-якій сфері господарської діяль-
ності прямо або опосередковано впливає на рівень при-
бутковості, який, своєю чергою, є основним джерелом 
капіталізації розвитку та зростання загальних фінансо-
вих результатів. Відповідно, під час розроблення систе-
ми управління процесами формування та використання 
прибутку важливим є системний підхід, що базується на 
врахуванні тактичних і стратегічних аспектів акумулю-
вання внутрішніх фінансових ресурсів, які можна буде 
спрямовувати на максимальне задоволення господар-
ських потреб як у коротко-, так і в довготерміновому 
періодах [3, с. 152–154; 5, с. 102–103; 8, с. 77–48].

Згідно з такими твердженнями перелік досліджу-
ваних інструментів слід розглядати як окремі управлін-
ські рішення, що стосуватимуться загальної сукупнос-
ті операцій на підприємстві, здатні змінюватися в міру 
посилення впливу чинників ринкового середовища та 
необхідності адаптації до них, передбачатимуть контр-
оль за якістю виконання поставлених завдань всіма 
суб’єктами. Очевидно, що запропоновані інструменти 
на рис. 1 не здатні в повному масштабі визначити пер-
спективи розвитку підприємства, але їх застосування в 
цілях капіталізації прибутку вже засвідчує передумови 
до економічного зростання на ринку. При цьому, має 
існувати розподіл таких інструментів, який слід про-
водити стосовно розроблення плану капіталізації під-
приємства та оптимізації ресурсів, щоб досягти очіку-
ваних результатів.
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Очікування підприємства у плановому році слід 
розглядати стосовно попередньо визначених пріоритет-
них завдань, що відповідатимуть реальним можливос-
тям, будуть досяжні, не суперечитимуть загальній місії 
підприємства. Згідно з поставленою метою в досліджен-
ні головним пріоритетом діяльності підприємства роз-
глядаємо прибуток, формування якого повинно відбува-
тися не стихійно чи одноразово, а системно охоплювати 
усі процеси і таким чином забезпечувати капіталізацію. 
Планові очікування часто не відбуваються, і тому слід 
постійно контролювати результативність формування 
та використання прибутку, залучаючи для цього весь 
склад персоналу – тобто запровадити взаємоконтроль, 
при цьому, такі ідеї мають бути ініційовані вищим керів-
ництвом підприємства.

Однак відповіді на запитання щодо раціональнос-
ті планування інструментарію забезпечення прибут-
ковості та капіталізації підприємства можна отримати 
лише після проведеного аналізу, і відповідна робота 
повинна бути налагодженою, інформаційно забезпе-
ченою та висвітленою. При аналізі пропонуємо вико-

ристовувати всі можливі методики з метою загального 
охоплення досліджуваних процесів і деколи, за умов 
фінансової спроможності, залучати зовнішніх експертів 
для об’єктивності та позбавлення від якихось супереч-
ностей у майбутньому.

Але ресурсний потенціал неможливо швидко на-
копичити – це потребує часу, значних зусиль, 
професійної підготовки, психологічної витрим-

ки. Вважаємо, що підвищення ресурсозабезпеченості 
повинно відбуватися через поточну політику оптимізації 
наявних можливостей. Так, на підприємстві може бути 
створено фонд споживання, який служитиме джерелом 
капіталізації пріоритетних напрямів діяльності, резерв-
ний фонд для ефективної адаптації до змін на ринку, 
інші цільові фонди, грошові кошти яких використову-
ватимуться на окремі поточні потреби. Разом з тим, має 
відбуватися постійний пошук джерел для формування 
таких фондів, і для цього варто залучати всі як зовніш-
ні ресурси – банківські та бюджетні кредити, гранти, 
державні програми, благодійну та пайову допомогу, так 
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Визначення пріоритетного нaпряму фoрмування прибутку –
капiтaлізації коштів, що спричинить подальший розвиток
і зростання фінасової результативності підприємства

Складання детального плану викoристання прибутку
підприємства з визначеними датами та конкретним кошторисом 

Проведення чіткого контролю за виконанням поставлених
планових завдань та виявлення проблемних аспектів 

Проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки
та впливу чинників на прибутковість підприємства в базовому
періоді, виявлення резервів, що сприятимуть її максимізації     

 

О
пт

им
із

аі
я 

ре
су

рс
но

го
 з

аб
ез

пе
че

нн
я 

ф
ор

м
ув

ан
ня

та
 в

ик
ор

ис
та

нн
я 

пр
иб

ут
ку

   

Оптимізація розміру коштів, спрямованих на фонд споживання,
зокрема грошових коштів, спрямованих на матеріальне
заохочення працівників, яке сприятиме підвищенню
прoдуктивності праці та, як наслідок, – розміру прибутку
в майбутніх періодах

 

 

Розрахунок oптимaльного розміру резервного фонду
та скерування коштів на зaбeзпeчення його збільшення 

Оптимізація коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди,
та з іншою метою  

Зaбeзпeчення умов, за яких прибутoк, що підлягає розподілу,
не буде викoристовуватися для сплати підприємством
штрафних санкцій

 

 

Пошук інвестиційних джерел, які можна буде спрямувати
на фінансування перпективних проектів, що дозволять
оптимально використати всі наявні ресурси підприємства
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Рис. 1. Управлінські аспекти формування та використання прибутку в цілях капіталізації підприємства
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і внутрішні – амортизаційні відрахування, страхові від-
шкодування, іммобілізовані оборотні активи, внутрішні 
фінансові зобов’язання тощо.

Привабливим інструментом підвищення ефектив-
ності управління формуванням і використанням при-
бутку є економічна та соціальна політика держави, яка 
істотно впливає на ефективність суспільного виробни-
цтва. Основними її елементами є: 
 практична діяльність владних структур; 
 різноманітні види законодавства; 
 фінансово-кредитні операції; 
 економічні правила та нормативи (регулюван-

ня доходів і оплати праці, контроль за рівнем 
цін, ліцензування окремих видів діяльності); 

 ринкова, виробнича і соціальна інфраструкту-
ра; 

 макроекономічні структурні зміни; 
 програми приватизації державних підприємств; 
 комерціалізація організаційних структур ви-

робничої сфери.

Важливою передумовою підвищення ефективності 
управління формуванням і використанням при-
бутку є достатній рівень розвитку мережі різно-

манітних інституцій ринкової та фінансово-кредитної 
інфраструктури. Усі підприємницькі структури корис-
туються послугами інноваційних фондів і комерційних 
банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструк-
тури. Втім, безпосередній вплив на результативність 
діяльності підприємства справляє належний розвиток 
ринкової інфраструктури.

Більше того, структурні зміни в суспільстві та-
кож впливають на показники підвищення ефективності 
управління формуванням і використанням прибутку на 
різних рінях функціонування підприємства, а особливо 
на його ринкову вартість. Найважливішими є структурні 
зміни економічного та соціального характеру. Головні з 
них відбуваються в таких сферах: склад і технічний рі-
вень основних засобів; масштаби діяльності; склад пер-
соналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації. Лише 
вміле використання всієї системи перелічених чинників 
може забезпечити підприємству достатні темпи зростан-
ня прибутковості. При цьому обов’язковість урахування 
зовнішніх чинників не є такою важливою, як внутрішніх 
чинників [2, с. 161–167; 4, с. 230–232; 6, с. 209–215].

Також важливу роль у підвищенні ефективності 
управління формуванням і використанням прибутку 
підприємства відіграє система побудови цінової політи-
ки, особливістю якої є врахування загального масштабу 
ринкового середовища. Якщо підприємство-виробник 
встановлює власну ціну реалізації в діапазоні «собівар-
тість виробника – попит покупців», то воно вимушене 
враховувати не тільки рівень своїх витрат на реалізацію 
продукції, але й цінову політику виробника, а також спо-
живчий попит. Очевидно, що цінова політика повинна 
бути добре обміркованою, виважено враховувати чин-
ники споживчого середовища та за будь-яких обставин 
забезпечувати отримання прибутку підприємством.

Зрозуміло, що кожному виду господарської діяль-
ності підприємства притаманні свої ризики, які обумов-

лені призначенням, цільовими установками, функціо-
нальними залежностями та особливостями здійснення 
окремих бізнес-операцій. Вірогідність отримання при-
бутку від реалізації ризикового проекту залежить від 
становища самого підприємства, яке здійснює ризико-
ву діяльність, і його готовності ризикувати, від стану 
підприємств-конкурентів, активності та ефективності 
діяльності партнерів і контрагентів на ринку. 

На нашу думку, основним шляхом подолання не-
визначеності в межах окремих варіантів стратегічного 
розвитку є диверсифікація ризику, розподіл ризику між 
підприємствами – учасниками товаропросування, заку-
півля необхідної продукції в декількох постачальників, 
передача ризику страховим контрагентам. 

У сучасних умовах практичне значення має розви-
ток інших видів діяльності (посередницької, кредитної, 
інвестиційної тощо), які забезпечують отримання поза-
реалізаційних доходів від їх здійснення і таким чином 
формують прибуток підприємства [7, с. 33–35]. 

Так, крім заходів реінвестування, поточного 
контролю процесів формування прибутку та визначен-
ня необхідного для його обсягу реалізованої продукції, 
у т. ч. установлення ціни та оптимізація асортиментної 
політики, існують інші організаційно-економічні заходи, 
що дозволяють забезпечити прибутковий стан з метою 
капіталізації підприємства. Однією з важливих аналі-
тичних процедур є порівняння вартості капіталізаційно-
го забезпечення господарської діяльності та величини 
прибутку, який має бути одержаний і дозволить реалізу-
вати ці потреби. Для виконання такої аналітичної про-
цедури необхідно сформувати базу порівняння – вели-
чину прибутку. Базою порівняння може бути прибуток 
минулих періодів, прогнозний чи проектний. Загалом 
результатом аналітичної процедури формування бази 
порівняння є обґрунтований розрахунок суми прибутку, 
що пропонується як база порівняння з вартістю ресур-
сів, які будуть використані в капіталізації підприємства. 
За результатами порівняння базової величини прибутку 
та вартості капіталізаційних ресурсів, які враховувати-
муть ранжировані організаційно-економічні потреби, 
виконуються процедури, що спрямовані на досягнення 
заданої величини прибутку.

Зазначимо, що ранжируванню піддаються можли-
ві інвестиційні потреби виконання управлінських 
рішень, які спрямовані на зростання вартості під-

приємства, реалізацію його стратегічних установок. 
Водночас, ранжирування здійснюється за якісними та 
кількісними критеріями. Якісний критерій віддзеркалює 
важливість можливого підвищення ефективності управ-
ління формуванням і використанням прибутку підпри-
ємства і відображає першочерговість її задоволення. 
Про кількісний характер свідчитиме перелік інвестицій-
них пропозицій та розроблених інноваційних розробок 
підприємства в конкурентному середовищі. При цьому, 
ранжирування варто проводити експертним способи, 
залучаючи усіх можливих експертів, у т. ч. зовнішніх.

Остаточний вибір інструментів підвищення ефек-
тивності управління прибутком підприємства в розрізі 
визначення оптимальної вартості управлінських рішень 
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здійснюється евристично (на основі досвіду, інтуїції, ро-
зумінь, що є неформалізованими) особою, що приймає 
рішення, за результатами аналізу виконання планових 
завдань. Можливо, що за деяких обставин це не дозво-
ляє об’єктивно оцінити причини виникнення окремих 
подій, але слід розуміти, що за використання капіталу 
хтось повинен нести відповідальність і чітко розуміти 
його важливість для підприємства [1, с. 285–289]. 

Попри все це, підприємства, реалізуючи політи-
ку капіталізації та використовуючи інструменти під-
вищення ефективності управління формуванням і ви-
користанням прибутку, повинні акцентувати увагу на 
раціональне використання усіх видів ресурсів, що є в 
його розпорядженні, розміщувати одержаний раніше 
прибуток з точки зору високої ефективності, скорочу-
вати непродуктивні витрати і втрати, грамотно будува-
ти договірні відносини з постачальниками і покупцями 
(особливо в частині договірних цін та відповідальності 
за невиконання договірних зобов’язань), частіше запро-
ваджувати досягнення науково-технічного прогресу.

ВИСНОВКИ
При виборі інструментів для підвищення ефек-

тивності управління формуванням і використанням 
прибутку в цілях капіталізації підприємствам слід ура-
ховувати значну кількість чинників, що визначають їх 
рівень доступності, інвестиційної привабливості, про-
гресивності, інноваційності, перспективності та ін. Так, 
до таких чинників варто віднести: 1) обсяг реалізованої 
продукції – при високій частці постійних витрат в їх со-
бівартості зростання обсягів реалізації приведе до ще 
більшого зростання прибутку за рахунок зниження від-
повідної частки витрат на одиницю продукції; 2) зрос-
тання цін – у період високих темпів інфляції зростання 
прибутку можна забезпечити за рахунок цінового чин-
ника; 3) зниження собівартості реалізованої продукції –  
зниження витрат без негативного впливу на якість про-
дукції досягається за рахунок більшої керованості та 
контролю у сфері витрат; 4) оновлення асортименту і 
номенклатури продукції, що випускається, – прибуток 
у ринковій економіці є рушійною силою оновлення як 
основних засобів, так і продукції, що реалізується.

Таким чином, вибір інструментарію в досягненні 
підприємством певного рівня прибутковості з метою 
капіталізації має відбуватися з позицій планування, оці-
нювання ресурсного потенціалу та його оптимального 
формування, урахування впливу чинників ринкового 
середовища тощо.                     
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Рябикіна К. Г., Рябикіна Н. І., Лісніченко О. О. Напрямки трансформації бізнес-моделі як механізму забезпечення ефективності 
управління капіталом гірничозбагачувальних підприємств

Метою статті є формування пріоритетних напрямків трансформації бізнесмоделі в тих її блоках, що підвищують ефективність управління капіталом гірничозба-
гачувальних підприємств. Установлено, що виробничі можливості гірничозбагачувальних підприємств України значно перевищують потреби вітчизняної металургії. 
Поступове насичення ринку за рахунок реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів із нарощування виробничих потужностей провідними компаніями світу 
перетворює вітчизняні підприємства в збутовоорієнтовані. Обґрунтовано необхідність інтегрування концептуальних положень бізнесмоделювання та ціннісно
вартісного менеджменту в практику забезпечення ефективності управління гірничозбагачувальним підприємством. Запропоновано параметри трансформації 
бізнесмоделі, які мають орієнтуватися на комплексну модернізацію устаткування; підвищення інноваційного рівня виробництва; максимально повне задоволення 
внутрішнього та зовнішнього попиту за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції з високою часткою доданої вартості; підвищення ринкової вартості гір-
ничозбагачувальних комбінатів та їх інвестиційної привабливості; укріплення позицій на світових ринках у контексті глобалізації світової економіки; забезпечення 
балансу корпоративних і загальнонаціональних інтересів; підвищення соціальної відповідальності бізнесу та мінімізацію соціальних проблем.
Ключові слова: бізнесмодель, гірничозбагачувальне підприємство, ефективність, капітал, трансформація, ціннісновартісне управління.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 16. 
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трансформации бизнес-модели как механизма обеспечения эффективности 
управления капиталом горнообогатительных предприятий

Целью статьи является формирование приоритетных направлений 
трансформации бизнесмодели в тех ее блоках, которые повышают 
эффективность управления капиталом горнообогатительных пред-
приятий. Установлено, что производственные возможности горнообо-
гатительных предприятий Украины значительно превышают потреб-
ности отечественной металлургии. Постепенное насыщение рынка за 
счет реализации широкомасштабных инвестиционных проектов по на-
ращиванию производственных мощностей ведущими компаниями мира 
превращает отечественные предприятия в сбытоориентированные. 
Обоснована необходимость интегрирования концептуальных положений 
бизнесмоделирования и ценностностоимостного менеджмента в прак-
тику обеспечения эффективности управления горнообогатительным 
предприятием. Предложены параметры трансформации бизнесмодели, 
которые должны ориентироваться на комплексную модернизацию обору-
дования; повышение инновационного уровня производства; максимально 
полное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса за счет выпуска 
конкурентоспособной продукции с высокой долей добавочной стоимости; 
повышение рыночной стоимости горнообогатительных комбинатов и 
их инвестиционной привлекательности; укрепление позиций на мировых 
рынках в контексте глобализации мировой экономики; обеспечение балан-
са корпоративных и общенациональных интересов; повышение социальной 
ответственности бизнеса и минимизацию социальных проблем.
Ключевые слова: бизнесмодель, горнообогатительное предприятие, эффек-
тивность, капитал, трансформация, ценностностоимостное управление.
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Riabykina K. H., Riabykina N. I., Lisnichenko O. O. The Directions  

of Transforming the Business Model as a Mechanism for Ensuring 
Efficiency of Capital Management of Mining and Processing Enterprises

The article is aimed at formulating the priority directions for transformation 
of business models in those its blocks that increase efficiency of capital man-
agement of mining and processing enterprises. It has been determined that 
the production capacities of the mining and processing enterprises in Ukraine 
significantly exceed the needs of domestic industry. The gradual saturation 
of the market through the implementation of largescale investment projects 
aimed at increasing production capacities by the world leading companies 
renders domestic enterprises salesoriented. The necessity of integrating the 
conceptual provisions of business modeling together with the value and cost 
management in the practice of ensuring efficiency of management of min-
ing and processing enterprise has been substantiated. The article proposes 
options for transforming business model, which should focus on a compre-
hensive modernization of equipment; enhancement of the innovation level 
of production; the fullest satisfaction of both the internal and the external 
demand by manufacturing competitive products with a high degree of added 
value; increase in the market value of the mining and processing enterprises 
and their investment attractiveness; strengthened positions in the world mar-
kets in the context of globalization of the world economy; ensuring balance 
between the corporate and the national interests; increase of the social re-
sponsibility of business, minimizing the social problems.
Keywords: business model, mining and processing enterprise, efficiency, capi-
tal, transformation, value and cost management.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Bibl.: 16. 
Riabykina Kateryna H. – PhD (Economics), Senior Lecturer of the Depart-
ment of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih 
National University (11 Vitaliia Matusevycha Str., Kryvyi Rіh, Dnіpropetrovsk 
region, 50027, Ukraine)
E-mail: ekaterinarjabykina@rambler.ru
Riabykina Nataliia I. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Pro
fessor of the Department of Economics, Organization and Management of 
Enterprises, Kryvyi Rih National University (11 Vitaliia Matusevycha Str., 
Kryvyi Rіh, Dnіpropetrovsk region, 50027, Ukraine)
E-mail: nir06.21@rambler.ru
Lisnichenko Olena O. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Merchandising, Quality Control and Envi-
ronmental Safety, Kharkiv State University of Food Technology and Trade  
(333 Klochkіvska Str., Kharkіv, 61051, Ukraine)
E-mail: nir06.21@rambler.ru

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

173БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

Об’єктивні зміни, що відбуваються в стратегічній 
архітектурі капіталу, зумовлюють необхідність 
більш глибокого дослідження проблематики 

управління ним як стратегічним ресурсом підприєм-
ства, а саме: таким, що має створювати економічну цін-
ність, буде незамінним, складним для імітації, рідкісним 
на даному ринку та зможе забезпечити формування 
стійких конкурентних переваг для досягнення підпри-
ємством ключових показників ефективності.

Основна відмінність управління капіталом як 
стратегічним ресурсом від традиційного його розумін-
ня полягає в пріоритеті не мінімізації витрат на капітал, 
а у формуванні цінності, механізм створення якої необ-
хідно здійснювати на підставі бізнес-моделі. Основним 
призначенням стратегічного моделювання в контексті 
даної наукової проблематики є забезпечення менедж-
менту підприємства таким інструментарієм, практичне 
використання якого дозволило б на високому профе-
сійному рівні обґрунтовувати та приймати ефективні 
управлінські рішення, визначати фундаментальні прин-
ципи побудови компанії та попередньо моделювати 
основні операційні процеси, в яких створюється цін-
ність та генеруються потоки доданої вартості суб’єктів 
господарювання, спрямовувати зусилля менеджменту 
не на пригнічення будь-якою ціною суперника в ринко-
вій конкуренції, а на створення власних компетенцій як 
основи лідирування в бізнесі.

Теорія бізнес-моделювання набула потужного 
розвитку протягом останніх двадцяти років у наукових 
працях А. Сооляте [13], Н. Стрекалової [14], Л. Фроло-
вої [15]. Результати дослідження бізнес-моделі в кон-
тексті забезпечення формування доданої вартості під-
приємства представлені в роботах Н. Брюховецької [2],  
О. Криворучкіної [6], К. Рябикіної [11], Н. Шевчук [16].

Проблематика бізнес-моделювання розглядається 
науковцями в основному в аспекті створення цінності 
для споживачів, хоча при цьому теза про необхідність 
створення цінності для всіх стейкхолдерів не заперечу-
ється. Однак змістовні дослідження такого аспекту за-
лишаються відкритими.

Метою даної наукової статті є формування прі-
оритетних напрямків трансформації бізнес-моделі ви-
ключно в тих її блоках, що підвищують ефективність 
управління капіталом досліджуваних підприємств.

Результати дослідження свідчать, що, незважаючи 
на задекларовані вітчизняними гірничозбагачувальними 
комбінатами (ГЗК) стратегічні цілі досягнення стійких 
конкурентних переваг, фактичне управління ними має 
реактивний характер відповідно до змін кон’юнктури 
світового ринку залізорудної продукції (ЗРП) та вироб-
ничу орієнтацію. Поступове насичення ринку за рахунок 
реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів 
із нарощування виробничих потужностей провідними 
компаніями світу перетворює вітчизняні підприємства 
в збутовоорієнтовані. При цьому вони залишаються ви-
робниками ЗРП, яку вони здатні виробити, а не ЗРП, 
якої вимагає споживач, що унеможливлює формуван-
ня конкурентних переваг і високих ринкових позицій у 
перспективі [3].

Дохідність інвестованого капіталу на ГЗК значною 
мірою визначається параметрами природного капіталу, 
причому не стільки традиційними показниками хіміч-
ного складу (вміст заліза, домішок), скільки гірничо-
геологічними умовами залягання, унікальність впливу 
яких на рівень витрат операційної діяльності виявляєть-
ся в тому, що підприємства з найбільшим коефіцієнтом 
відношення готової продукції до гірничої маси мають 
найвищий показник собівартості видобутку й транспор-
тування. Залежність зазначених показників має лінійний 
характер. Разом з тим, собівартість переробки видобутої 
сировини на ГЗК України практично однакова та не має 
суттєвих розбіжностей, що зумовлено приблизно одна-
ковим віком підприємств, єдиною технологією та одна-
ковими зовнішніми умовами функціонування [5].

Унаслідок однотипних тенденцій формування 
ви трат операційної діяльності для всіх ГЗК характерні 
аналогічні амплітуди коливань дохідності інвестованого 
капіталу, що корелюють з кон’юнктурними змінами сві-
тового ринку ЗРП, цінові параметри якого визначають 
темпи зростання прибутку. Темпи приросту вартості 
капіталу менші, ніж темпи зростання прибутку. З огляду 
на це, максимально повне використання ринкових мож-
ливостей стримується низьким техніко-технологічним 
рівнем виробництва та низькою часткою авансування 
капіталу в оновлення основних засобів [2]. Відповідно, 
коефіцієнт використання виробничих потужностей пе-
ревищує нормативний на 10–15% майже на всіх дослі-
джуваних підприємствах.

Логіка моделювання ефективності управління ка-
піталом зумовлює необхідність диференціації 
ціннісних пропозицій для різних груп стейкхол-

дерів: нефінансових (споживачі, держава, суспільство, 
працівники) та фінансових (інвестори, кредитори, влас-
ники підприємств) [4]. Виробничі можливості гірничо-
добувних підприємств України значно перевищують 
потреби вітчизняної металургії, що зумовлює виключ-
ну увагу до формування споживчих цінностей з ураху-
ванням потреб світових виробників металопродукції.  
З огляду на це, споживчі цінності варіюють залежно від 
цільових клієнтів – внутрішніх чи зовнішніх.

Прогнозні дані дозволяють відзначити, що протя-
гом 2015–2020 рр. на світовому ринку випереджуваль-
ними темпами буде зростати споживання ЗРП високого 
рівня інноваційності [1]. Це зумовлює особливу увагу до 
якості продукції в контексті її здатності задовольняти 
вимоги нових (безкоксових) технологічних процесів ме-
талургійного виробництва, насамперед, електроплавиль-
ного та прямого відтворення заліза, де вміст шкідливих 
домішок (сірки, кремнезему, хрому, фосфору тощо) має 
бути значно нижчим, ніж для доменного виробництва.

Вітчизняні підприємства значно поступаються сві-
товим аналогам за якісними показниками ЗРП (табл. 1). 

Усвідомлюючи зростання споживчих вимог, ком-
бінати активно працюють над підвищенням якості ЗРП. 
Так, у ПРАТ «Інгулецький ГЗК» успішно впроваджена 
та використовується технологія магнітно-флотаційного 
доведення концентрату (МФД), застосування якої до-
зволило збільшити обсяг виробництва високоякісної 
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таблиця 1

Середні показники якості ЗРп підприємств України та світу [12, с. 234]

Країна Компанія
хімічний склад ЗРп, %

Fe SiO2 Al2O3
SiO2+ 
Al2O3

CaO MgO CaO+ 
MgO Основність

Бразилія Samarco 67,0 1,80 1,10 2,90 0,08 0,04 0,12 0,04

Австралія Mt. Newman 66,7 2,80 1,00 3,80 0,04 0,03 0,07 0,02

Швеція
Malmberget 71,5 0,20 0,21 0,41 0,06 0,20 0,26 0,63

Greensberg 70,6 0,90 – 0,90 – – 0,00 0,00

Канада

OCM 66,3 5,00 0,34 5,34 0,06 0,05 0,11 0,02

Fire lake 66,5 5,00 0,15 5,15 0,51 0,36 0,87 0,17

Kerol lake 65,8 4,44 – 4,59 0,53 0,38 0,91 0,20

Росія

Лебединський ГЗК 68,4 4,34 0,17 4,51 0,16 0,20 0,36 0,08

Костомукшський ГЗК 67,6 5,73 0,26 5,99 0,17 0,17 0,34 0,06

Михайлівський ГЗК 68,1 4,32 0,17 4,49 0,16 0,20 0,36 0,08

Стойленський ГЗК 68,5 5,81 0,26 6,07 0,17 0,17 0,34 0,06

Україна

ПАТ «Північний ГЗК» 65,1 8,78 0,18 8,96 0,42 0,60 1,02 0,11

ПАТ «Центральний ГЗК» 65,5 7,2,0 0,25 7,45 0,19 0,38 0,57 0,08

ПАТ «Південний ГЗК» 64,5 9,64 0,35 9,99 0,17 0,39 0,56 0,06

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 64,9 9,70 0,56 10,2 0,29 0,60 0,89 0,09

продукції із вмістом заліза понад 67%. У ПАТ «Цен-
тральний ГЗК» вміст заліза в концентраті становить 
65,0–68,2%, в обкотишах – 65,62%. ПАТ «Північний 
ГЗК» виробляє концентрат із вмістом заліза 65,2–65,6% 
та обкотиші із вмістом заліза 62,0% і 63,0%. Основною 
причиною низького рівня якості продукції ПАТ «Пів-
денний ГЗК» є відсутність орієнтації на нарощування 
вмісту заліза внаслідок виробництва продукції на рівні 
укладених договорів [8].

Організаційне забезпечення створення споживчої 
цінності на досліджуваних підприємствах, на нашу дум-
ку, передбачає реалізацію таких етапів:
 формування поточних завдань пропонування 

цінності в рамках внутрішньої стандартизації;
 установлення корпоративних стандартів;
 узгодження відповідності корпоративних стан-

дартів міжнародним;
 забезпечення повної відповідності очікувань 

споживачів фактичним результатам;
 формування споживчої цінності відповідно до 

бажаного рівня стратегічної відповідності.
У 2015 р. внаслідок украй несприятливої кон’юнктури 

на світових ринках збуту українські гірничозбагачу-
вальні підприємства опинилися у надзвичайно складній 
ситуації. Випуск залізорудних неагломерованих концен-
тратів у 2015 р. становив 66,814 млн т, що на 2% менше 
показника 2014 р. Виробництво підготовленої сировини 
(агломерат, обкотиші) у порівнянні з 2014 р. скороти-
лося на 8% і становило 55,291 млн т [9]. Таке відчутне 
падіння галузевих виробничих показників пов’язано із 
загальним скороченням промислового виробництва, 
посиленням конкуренції на експортних ринках. I без 
того вузький внутрiшнiй ринок споживання ще бiльше 
скоротився. 

Забезпечення перманентного зростання еконо-
мічного прибутку вітчизняними ГЗК можливе за раху-
нок нарощування експортних можливостей. Однак по-
точний рівень споживчої цінності ЗРП не дозволяє їм 
повернутися на ринки Західної Європи. На цих ринках 
зростає попит на залізо прямого відновлення (губчате 
залізо) у вигляді металізованих обкотишів DRI (Direct 
Reduced Iron) і гарячобрикетованого заліза HBI (Hot 
Briquetted Iron). Використання технологій прямого від-
новлення заліза в Україні обмежене хімічним складом 
ЗРП (високий вміст кремнезему на рівні 8–9%; низький 
вміст заліза на рівні 65%) та економічно не вигідне [9].

Скорочення попиту на вітчизняному ринку через 
нестачу фінансових ресурсів на підприємствах і деваль-
вацію гривні, а також обмежені можливості щодо реалі-
зації ЗРП на ринках Західної Європи (у рамках поточно-
го рівня споживчої цінності) визначили пріоритетність 
експорту до Китаю. Але зростання обсягів поставок 
продукції гальмується логістичними обмеженнями.

Свої корективи в розвиток українського ГМК 
внесла й світова ринкова кон’юнктура. Значний 
надлишок гірничодобувних потужностей у світі 

призвів до рекордного зниження ціни на залізну руду. 
В останні роки світові лідери – виробники залізоруд-
ної сировини (ЗРС) наростили обсяги виробництва, 
ґрунтуючись на позитивних прогнозах розвитку еконо-
міки Китаю та збільшення обсягів виробництва сталі в 
цій країні. Проте ці прогнози не справдилися, навпаки, 
економіка Китаю переживає період уповільнення. Спо-
живання ЗРС зменшується. Тому останні два роки на 
ринку спостерігається значний профіцит ЗРС, що при-
зводить до тривалого періоду падіння цін, які опинили-
ся в лещатах: з одного боку, на них тисне падіння цін 
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на світових ринках (порівняно з піковими показниками 
2011 р. ціни знизилися майже на 80% – з $191,7 до $40 
за тонну наприкінці 2015 р.), а з іншого боку – собівар-
тість, постійне зростання якої зумовлене тиском з боку 
природних монополій, що підвищують ціни на природ-
ний газ, тарифи на електроенергію та залізничні тарифи.  
А це означає, що ціла підгалузь гірничо-металургійного 
комплексу стає збитковою, оскільки більша частина за-
лізорудної сировини експортується з України у вигляді 
концентрату, поставки якого за поточними цінами пе-
ребувають на межі рентабельності. Затяжна рецесія в 
Україні значно зменшила внутрішній попит на залізну 
руду. Щоб залишитися на плаву, підприємства змушені 
збільшувати поставки на експорт, на які сьогодні припа-
дає понад 50% всієї виробленої сировини. Валютний ви-
торг становить $1,95 млрд за січень – листопад 2015 р.  
проти $3,3 млрд у 2014 р. [9].

Найбільшими споживачами української залізо-
рудної сировини у грошовому вираженні є Ки-
тай – 45,55%, Польща – 10,53%, Чехія – 10,23%. 

Експортні ціни мають покривати собівартість вироб-
ництва залізорудної сировини, зокрема рентну плату 
та витрати на логістику. Якщо експортні ціни будуть 
нижчими, то підприємства можна закривати, а родови-
ща – консервувати. Нашим ГЗК стає дедалі важче конку-
рувати зі світовими лідерами залізорудного ринку: Vale 
Inco, Rio Tinto Group, BHP, Fortescue Metals Grouр, які 
контролюють 75% виробництва ЗРС у світі. У них собі-
вартість перебуває в межах $20 за тонну, а іноді й нижче, 
тоді як в українських ГЗК – близько $25 за тонну. Проте 
наші ГЗК намагаються не зменшувати поставки за будь-
якої ціни, адже в разі втрати ринків відновити поставки 
при зростанні рівня конкуренції з боку бразильських і 
австралійських компаній буде дуже важко [9].

З огляду на це, створення споживчих цінностей 
має орієнтуватися на вимоги ринків Західної Європи,  
а експорт до Китаю повинен відбуватися за залишковим 
принципом. Доцільність вищезазначених пріоритетів 
зумовлена такими обставинами:
 Китай потребує від вітчизняних комбінатів за-

лізорудну продукцію найнижчого ступеня пе-
реробки, відповідно, з меншою доданою вартіс-
тю;

 у 2013–2015 рр. обсяги експорту до Китаю мали 
тенденцію до зниження внаслідок зростання 
витрат на перевезення морським транспортом 
і скорочення металургійних потужностей у цій 
країні;

 спостерігається зменшення обсягів реалізова-
ної продукції в цей період у Росії та Індії.

Серед вітчизняних комбінатів ПАТ «Південний 
ГЗК» має найбільш експортоорієнтовану спрямованість. 
Загальна частка експорту в загальному обсязі продажів 
складає близько 60%. Ціна реалізації його продукції на 
зовнішньому ринку перевищує внутрішні ціни на агло-
мерат і концентрат [10]. Однак цільовими орієнтирами 
бізнес-моделі визначено саме зростання експорту кон-
центрату, що зумовлено таким:

 географія поставок агломерату ПАТ «Півден-
ний ГЗК» дуже вузька («Метiнвест Iнтернешнл 
СА» (Чеська Республiка)), зростання попиту з 
боку європейських споживачів на цей вид про-
дукції в прогнозному періоді не очікується вна-
слідок зростання обсягів прямого відновлення 
заліза з руд;

 безперечними перевагами внутрішньої реа-
лізації агломерату є близькість метактивів та 
специфіка доменних печей, що дозволяє забез-
печити високу ефективність виробництва чаву-
ну при використанні цього виду ЗРП з погляду 
енергетичних витрат та оптимізації управління 
доменним процесом;

 сегмент внутрішніх споживачів концентрату 
є занадто сфокусованим. Це ТОВ «Метінвест-
Холдинг», до складу якого входить ПАТ «Ін-
гулецький ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ 
«Центральний ГЗК». Відповідно, за умови на-
рощування власних потужностей з виробни-
цтва ЗРП компанія може відмовитися від кон-
центрату ПАТ «Південний ГЗК»;

 політична ситуація в країні призвела до пору-
шення налагоджених стійких зв’язків між під-
приємствами гірничо-металургійного комп-
лексу (ГМК).

Отже, пріоритетними цілями ПАТ «Південний 
ГЗК» є такі:
 зростання обсягів реалізації концентрату на 

ринках країн Західної Європи: а) збільшення по-
стачань на «Метiнвест Iнтернешнл СА» (Чеська 
Республiка); Arcelor Mittal Ostrava a. s. (Чеська 
Республiка); Arcelor Mittal Poland S. A. Oddzial 
w Dabrowa Gorniza (Польща) на 10–15% щоріч-
но; б) залучення нових споживачів: Voestalpine 
Stahl Linz & Donawitz (Австрія); ISD Dunaferr 
(Угорщина); U. S. Steel Kosice (Словаччина);

 нарощування обсягів виробництва агломера-
ту для внутрішнього споживання в ПАТ «ЄВ-
РАЗ – Дніпровський металургійний завод» на 
5–7% щорічно; у ПАТ «Металургійний комбінат 
«Азовсталь» – на 7–9%.

Зростання обсягів реалізації концентрату на ринках 
Західної Європи вимагає підвищення його якісних 
параметрів не стільки за рахунок збільшення вмісту 

корисного компонента (заліза), скільки зниження вмісту 
кремнезему, який є найвищим серед досліджуваних ком-
бінатів (9,64% за даними табл. 1). Значний вміст крем-
незему підвищує витрати металургійного переділу на 
17,8–19,6%. Натомість його зниження сприяє збільшенню 
ціни реалізації концентрату. Скорочення вмісту шкідли-
вих домішок у концентраті вимагає реалізації комплексу 
заходів щодо реконструкції та модернізації дробильно-
збагачувального комплексу ПАТ «Південний ГЗК».

Стосовно якості агломерату варто відзначити, що 
протягом 2013–2014 рр. на підприємстві реалізовано 
«Програму заходів щодо підвищення якості агломера-
ту», у рамках якої виконано капітальний ремонт агло-
машин. Пріоритетним напрямом авансування капіталу є 
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нарощування виробничих потужностей основних цехів 
з метою подальшого розвитку комбінату та нарощуван-
ня нових обсягів виробництва. Збільшення обсягів ви-
робництва залізорудної продукції вимагає оптимізації 
бізнес-процесів видобутку та транспортування залізних 
руд. Для цього необхідними є такі заходи:
 реалізація проекту «Реконструкція кар’єру у 

зв’язку з поглибленням з метою підтримки по-
тужності комбінату. II черга (до 2020 р.)», яка 
дозволить ПАТ «Південний ГЗК» забезпечити 
продуктивність видобутку сирої руди до 30 млн 
т/рік;

 відновлення робіт із будівництва циклічно-по-
токової технології (ЦПТ) доставки руди з кар’єру, 
що дозволить збільшити обсяги транспортуван-
ня через ЦПТ горизонту –210 м на дробиль-
ну фабрику з 52 тис. т руди за добу у 2013 р. до  
84 тис. т за добу в подальших періодах;

 будівництво траншеї глибокого введення за-
лізничного транспорту кар’єру з улаштуванням 
залізничних колій, контактної мережі та мережі 
живлення, що дозволить знизити собівартість 
транспортування гірничої маси залізничним 
транспортом із кар’єру до поверхні, ліквідува-
ти наявні залізничні станції на західному борті 
кар’єру та розконсервувати додаткові обсяги 
видобутку руди з цього борта.

Оптимізація пропонування споживчої ціннос-
ті ПАТ «Південний ГЗК» вимагає скорочення 
комбінованих каналів постачання концентрату 

через ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» на 
внутрішньому ринку та нарощування частки прямих 
каналів розподілу; розширення співпраці зі світовими 
компаніями-дилерами, формування непрямих марке-
тингових каналів реалізації продукції на зовнішньому 
ринку. Перший напрям можливий за рахунок позиціону-
вання підприємства у вітчизняному бізнес-середовищі 
та дозволить знизити оптові ціни на ЗРП. Натомість, 
поширення присутності на ринку країн Західної Європи 
за рахунок непрямих каналів дозволить полегшити вхо-
дження ПАТ «Південний ГЗК» на нові ринки; зменшити 
загальну кількість контактів виробника з кінцевим спо-
живачем, що значно скорочує витрати розподілу; дозво-
лить одержувати переваги, пов’язані зі спеціалізацією 
посередників і виконанням однорідних процедур у ши-
рокому масштабі.

Згідно із задекларованою екологічною політикою 
в ПАТ «Південний ГЗК» на сьогодні встановлено за-
гальне спрямування та визначено принципи діяльності 
у сфері екологічного управління. Незважаючи на певні 
позитивні зміни, стан еколого-економічного управління 
на цьому підприємстві залишається критично низьким, 
його інтегральний рівень у діапазоні від 0 до 1 стано-
вить 0,293 (для порівняння: у ПАТ «Інгулецький ГЗК» – 
0,533; ПАТ «Північний ГЗК» – 0,576; ПАТ «Центральний 
ГЗК» – 0,398 [7]. За 2013 р. обсяг фінансування природо-
охоронних заходів становив 139,1 млн грн (на охорону 
атмосферного повітря – 94 млн грн; на охорону водних 
ресурсів – 1,8 млн грн; на охорону надр і земельних ре-

сурсів – 43,3 млн грн). У цей самий період гірничодобув-
ні підприємства групи «Метінвест» (ПАТ «Інгулецький 
ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК») 
витратили на виконання екологічних програм близь-
ко 815 млн грн [9]. У перерахунку на обсяг виробни-
цтва екологічні витрати становлять: у ПАТ «Південний 
ГЗК» – 12,4 грн/т, на підприємствах ТОВ «Метінвест-
Холдинг» – 23,3 грн/т. Недостатній обсяг фінансування 
природоохоронних заходів призводить, по-перше, до 
зростання платежів за забруднення навколишнього се-
редовища та зростання адміністративних витрат на 28,9 
млн грн щорічно; по-друге, загрожує зростанню еколо-
гічних штрафів, що стягуються з чистого прибутку.

Відповідно до вищевикладеного, однією з пріори-
тетних цілей ПАТ «Південний ГЗК» установлено 
зростання екопозитивного декаплінг-фактора, 

що визначається співвідношенням темпів зростання 
масштабів господарської діяльності та темпів зростан-
ня впливу на довкілля. Комплексним підходом до ре-
алізації цієї мети є практичне впровадження Проекту 
організації автоматизованої системи екологічного мо-
ніторингу ПАТ «Південний ГЗК», у рамках якої перед-
бачається зростання обсягу безтротилових вибухових 
речовин задля зменшення забруднення атмосферного 
повітря; нарощування використання розкривних порід 
і хвостів збагачення для будівництва дамб, обвалування 
хвостосховищ «Об’єднане» та «Войково»; збільшення 
виробництва щебеню. У рамках програми екологічного 
моніторингу та на підставі пріоритетних напрямів роз-
витку вибухових робіт в Україні використання безтро-
тилових емульсійних патронованих вибухових речовин 
ЕРА-Р3, гремікс М, україніт, грамоніт К доцільно збіль-
шити з 56 до 84%.

Отже, трансформація бізнес-моделі ПАТ «Півден-
ний ГЗК» у напрямку підвищення ефективності управ-
ління капіталом дозволить здійснити таке (рис. 1) [11, 
с. 147]:
 закріпити конкурентні позиції на вітчизняному 

ринку за рахунок збільшення обсягів виробни-
цтва агломерату, за яким підприємство є моно-
полістом, а на зовнішньому ринку – за рахунок 
поширення присутності на ринках країн Захід-
ної Європи;

 вищезазначене сприятиме розширенню масш-
табів виробничо-комерційної діяльності ком-
бінату, але пріоритетною ознакою запропо-
нованої трансформації є зменшення витрат на 
капітал та зростання його дохідності, у першу 
чергу, завдяки оптимізації обсягів його попо-
внення, що можливе за рахунок спрямування 
невиправдано високої частки високоліквідних 
активів у підвищення техніко-технологічного 
рівня виробництва.

Варіативність підходів до трансформації бізнес-
моделі досліджуваних підприємств визначається не 
лише ідентифікованими проблемними зонами управ-
ління капіталом, а й виокремленням ключових стейк-
холдерів та диференціацією цілей. 

http://www.business-inform.net
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Загалом, обґрунтування параметрів трансформації 
бізнес-моделі ГЗК Кривбасу в напрямку підвищен-
ня ефективності управління капіталом повинне 

враховувати такі їхні виробничі особливості:
 значний територіально-просторовий масштаб 

виробничого комплексу (як за площею, так і за 
глибиною);

 великі обсяги виконання різних видів робіт: 
гірничопідготовчих, виробничих, ремонтно-
профілактичних, екологічних тощо;

 зміна у просторі та в часі місць розташування 
усіх фронтів ведення взаємозалежних гірничо-
підготовчих і видобувних робіт;

 значні випадкові коливання ключових показни-
ків якості руди;

 високий рівень залежності показників ефек-
тивності підготовчих і виробничих процесів 
як від гірничо-геологічних умов родовища, 
фізико-механічних і текстурно-структурних 
вла стивостей мінеральної сировини, так і від 
технічного рівня, експлуатаційного стану ви-
робничого обладнання, ступеня оптимальності 
режимів його роботи, а також своєчасності та 
якості здійснення його діагностики й ремонт-
ного обслуговування;

 складність системи функціонування вироб-
ничого транспорту (велика загальна довжина 
шляхів транспортування сирих руд, проміжних 
і кінцевих видів продукції та виробничих відхо-
дів; значна питома частка транспортних витрат 
у собівартості ЗРП);

 складність технічного здійснення точного конт-
ролю та швидкого прогнозування динаміки 
більшості виробничих показників (технологіч-
них і експлуатаційних), необхідних для синтезу 
локальних та інтегрованої систем автомати-
зованого управління та забезпечення їх ефек-
тивного функціонування в аспекті оптимізації 
режимів роботи виробничого обладнання для 
підвищення конкурентоспроможності ЗРП;

 висока фондо-, матеріало- та енергоємність ви-
робництва ЗРП; великі фінансові витрати на всі 
види підготовчих робіт і підтримку здатності 
до роботи виробничих потужностей ЗРП;

 тривалі терміни виконання гірничопідготовчих 
робіт (1–3 роки).

ВИСНОВКИ
Аналіз стану та факторів розвитку вітчизняних 

гірничозбагачувальних підприємств свідчить про не-
відповідність їх сучасних характеристик вимогам по-
стіндустріального розвитку. Відповідно, параметри 
трансформації бізнес-моделі повинні орієнтуватися на: 
комплексну модернізацію устаткування; підвищення 
інноваційного рівня виробництва; максимально по-
вне задоволення внутрішнього та зовнішнього попиту 
за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції з 
високою часткою доданої вартості; підвищення ринко-
вої вартості комбінатів та їх інвестиційної привабливо-

сті; укріплення позицій на світових ринках у контексті 
глобалізації світової економіки; забезпечення балансу 
корпоративних і загальнонаціональних інтересів; підви-
щення соціальної відповідальності бізнесу та мінімізації 
соціальних проблем. 

Потенційні можливості до формування стійких 
конкурентних переваг вітчизняними гірничо-
збагачувальними підприємствами визначаються 

значними запасами залізних руд, наявністю кваліфікова-
ного технічного персоналу, сприятливим географічним 
положенням. Визначення пріоритетних напрямів про-
понування цінності дозволить генерувати перманент-
ний процес зростання дохідності капіталу, незалежно 
від фази економічних циклів, що забезпечить інтереси 
стейкхолдерів гірничозбагачувальних підприємств.    
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Батченко Л. В., Князєва т. В. Методичний підхід щодо забезпечення ефективної роботи підприємства – суб’єкта ЗЕД  
в операціях з давальницькою сировиною

У статті розкрито початкові необхідні умови для підприємствавиробника щодо переходу на толінгову схему взаємодії, а саме: підприємство 
працює стабільно, нестачі в оборотному капіталі не існує, проблема з постачанням і збутом відсутня. Обґрунтовано фактори, обов’язкові для 
врахування при переході на толінгову схему виробництва: ціна сировини, придбаної посередником, може бути істотно нижче ціни, за якою сиро-
вина закуповувалася раніше виробником; при переході на толінг постачальницькозбутові витрати на вітчизняному підприємствівиробникові 
автоматично не зникають; при розподілі між учасниками окремих стадій виробничого процесу оподаткування господарської діяльності в цілому 
зростає; обсяг товарної продукції на підприємстві при переході на толінг зменшується, відповідно змінюється і сума оподаткування. Розроблено 
методичний підхід до обґрунтування критичного обсягу давальницької сировини при експорті, що базується на врахуванні виду товарів, що ви-
готовлені при толінгу, та витрат на їх експорт.
Ключові слова: критичний обсяг, податок на додану вартість, операції з давальницькою сировиною, толінговий договір, толінгер.
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Батченко Л. В., Князева Т. В. Методический подход по обеспечению 

эффективной работы предприятия – субъекта ВЭД в операциях  
с давальческим сырьем

В статье раскрыты начальные необходимые условия для предприятия
производителя при переходе на толлинговую схему взаимодействия, а 
именно: предприятие работает стабильно, недостатка в оборотном 
капитале не существует, проблема с поставками и сбытом отсут-
ствует. Обоснованы факторы, обязательные для учета при перехо-
де на толлинговую схему производства: уровень цены сырья, которое 
приобретается посредником, может быть ниже цены, за которую 
предприятие приобретало сырье ранее; при переходе на операции с да-
вальческим сырьем расходы по снабжению и сбыту на отечественном 
предприятиипроизводителе автоматически не исчезают; при распре-
делении между участниками отдельных стадий производственного 
процесса налогообложение хозяйственной деятельности в целом воз-
растает; объем товарной продукции на предприятиипроизводителе 
уменьшается, соответственно, меняется и сумма налогообложения. 
Разработан методический подход к обоснованию критического объема 
давальческого сырья при экспорте, основанный на учете вида товаров, 
изготовленных при толлинге, и расходов на их экспорт.
Ключевые слова: критический объем, налог на добавленную стои-
мость, операции с давальческим сырьем, толлинговый договор, тол-
лингер.
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Efficient Work of Enterprise as Entity of FEA in the Operations  
with Customer-Furnished Raw Materials.

The article discloses the initial prerequisites for the enterpriseproducer when 
switching to the tolling scheme of interaction, namely: enterprise works stably, 
there are no working capital shortages, any problems with supply and distribu-
tion are not existent. The article substantiates the factors required to account 
when switching to the tolling scheme of production: the level of prices of raw 
materials, which is acquired by an intermediary may be lower than prices, for 
which the company acquired raw materials previously; when transitioning to 
the operations with customerfurnished raw materials, costs for supply and 
marketing for the domestic enterpriseproducer do not automatically disap-
pear; in distributing the individual stages of the production process among 
participants the taxation of economic activity increases in general; produc-
tion volume at the enterpriseproducer decreases and the amount of the tax 
changes respectively. A methodical approach has been developed to substan-
tiate the critical volume of customerfurnished raw materials, produced in 
terms of tolling, in the exports as well as the costs of exporting them.
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У сучасних умовах показники ефективного управ-
ління оборотним капіталом відіграють ключову 
роль для підприємств будь-якої галузі народного 

господарства. Значна частина вітчизняних підприємств, 
що знаходяться в стані банкрутства, підійшла до нього 
саме через порушення кругообігу оборотного капіталу.

При цьому часто єдиним способом оздоровити 
підприємство і вийти з кризи неплатоспроможності є 
укладення довгострокових договорів на фінансування 
потреби в сировині, тобто договорів операцій з даваль-
ницькою сировиною. У даній толінговій взаємодії голо-
вним є врахування інтересів всіх сторін і забезпечення 
економічної користі від співпраці.

Розробка ефективних схем операцій з давальниць-
кою сировиною, що використовуються у світовій практи-
ці, є одним із пріоритетних завдань для збереження еко-
номічної безпеки галузей народного господарства країни.

Аналізуючи нормативно-правову базу з організа-
ції та здійснення операцій з давальницькою сировиною, 
можна виділити такі правові документи, що на сьо-
годнішній день є чинними: Митний кодекс України від 
02.03.2015 р. № 4495-VI (зі змінами і доповненнями від 
02.03.2015 р.), Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.  
№ 2755-VI (зі змінами і доповненнями від 17.09.2015 р.), 
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
від 16.04.1991 р. № 960-XII (зі змінами та доповненнями 
від 02.03.2015 р.). Питання щодо сутності, особливостей 
операцій з давальницькою сировиною, проблем регу-
лювання порядку переробки товарів на митній тери-
торії України досліджували у своїх працях науковці та 
фахівці-економісти, такі як: М. Барна, К. Богомазова,  
В. Козик, О. Мельник, Г. Партин, О. Ткаченко та інші, 
проте немає єдиного підходу щодо забезпечення ефек-
тивної роботи підприємства – суб’єкта ЗЕД в операціях 
з давальницькою сировиною.

У широкому сенсі «толінг» і «операції з даваль-
ницькою сировиною» визначають спосіб організації ви-
робництва переробки давальницької сировини і різних 
способів реалізації продукції з переробленої сировини, 
а також розрахунків за таку продукцію [1; 2; 5; 7; 8]. До-
статня кількість праць присвячена детальному опрацю-
ванню даних термінів, тому не має сенсу зупинятися на 
цьому більш детально.

Мета статті – розробити методичний підхід до 
обґрунтування критичного обсягу давальницької сиро-
вини при експорті, що базується на врахуванні виду то-
варів, що виготовлені при толінгу, і витрат на їх експорт.

Важливою характеристикою толінгової угоди є її 
висока гнучкість і пристосовність, що дозволяє замов-
нику в порівняно стислі терміни міняти місця виробни-
цтва. Політична нестабільність або зміна порівняльних 
регіональних виробничих витрат можуть дуже швидко 
змінювати і положення з розміщенням замовлень на 
переробку в регіоні. Як показує зарубіжний досвід, то-
лінгові операції неймовірно чутливі до таких факторів. 
Для держави вигідність толінгу полягає в підвищенні 
ефективності виробничого процесу, що досягається при 
кооперації виробництва за рахунок скорочення сукуп-
ної собівартості [3, c. 207].

Науково-практичні підходи розділяють толінг на 
внутрішній і зовнішній. Зовнішній, або класичний, то-
лінг – це виробнича діяльність, пов’язана з переробкою 
сировини, яка ввозиться з-за кордону, що належить на 
правах власності іноземному партнеру по бізнесу, з по-
дальшим вивезенням готової продукції, що також нале-
жить власнику сировини, в країну власника сировини. 
Існує також поняття умовно-внутрішнього толінгу, 
єдина відмінність якого від зовнішнього полягає в тому, 
що іноземний партнер не ввозить сировину з-за кордо-
ну, а закуповує його всередині країни. Якщо власник си-
ровини є вітчизняним суб’єктом господарюванння, тоді 
даний вид толінгу може бути названий внутрішнім. По 
суті, це схема виробництва на давальницькій сировині. 
Толінг є формою взаємовигідного партнерства між різ-
ними в економічному відношенні країнами.

Використання зовнішнього толінгу ефективно в 
таких випадках, що визначають його переваги: при пе-
реробці сировини економічно вигідно використовувати 
дешеву робочу силу країн, що розвиваються; країна – по-
стачальник сировини не має достатніх потужностей з її 
переробки; екологічний чинник щодо переробки сиро-
вини всередині країни. Джерела дешевої сировини та де-
шевої електроенергії можуть бути розташовані в різних 
регіонах або країнах. Таким чином, використання толін-
гу відбувається в рамках міжнародного поділу праці.

Єдиним недоліком толінгової схеми в сучасних 
умовах є те, що частина прибутку, що заклада-
ється в ціну кінцевої продукції, яка надходить у 

продаж, перерозподіляється на користь толінгера в разі 
неефективного ціноутворення послуг з переробки. З іс-
нуючих форм розрахунків за толінговими договорами 
тільки один (собівартість + рентабельність) враховує ті 
витрати, які несе виробник. Усі інші форми розрахунків 
дають добрий ґрунт для зловживань толінгера. Вико-
ристовувані на практиці методи прийняття рішень при 
переході на толінг часто не приводять до оздоровлення 
підприємств, тому що неможливо врахувати всі факто-
ри, що впливають на ефективність взаємодії виробни-
ка і толінгера. При впровадженні схем виробництва на 
давальницькій сировині ефективність впровадження 
залежить від різних початкових умов. Під ефектив-
ністю економічної схеми виробництва розуміється 
здатність досягнення поставленої мети при обраному 
організаційно-економічному механізмі [4, c. 98]. 

У даному випадку необхідно сформулювати почат-
кові умови, при яких пропонується оцінювати ефектив-
ність переходу до схеми виробництва на давальницькій 
сировині. Підприємство працює стабільно, нестачі в 
оборотному капіталі не існує, проблема з постачанням і 
збутом відсутня. Такий варіант початкових умов цікавий 
тим, що дозволяє розглянути принципову можливість 
поліпшення сукупних економічних показників виробни-
цтва при переході на толінгові схеми виробництва, коли 
економічна ситуація не є критичною і не підштовхує до 
прийняття такого рішення в стислі терміни. У такому 
випадку перехід на схему виробництва на давальниць-
кій сировині дозволить підприємству заощадити значні 
обсяги оборотного капіталу.
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Оскільки обсяг товарної продукції, що постав-
ляється на ринок, залишається незмінним, то 
сукупний чистий прибуток у цілому від госпо-

дарської діяльності обох учасників схеми виробництва 
на давальницькій сировині може зрости тільки за раху-
нок зниження витрат на виробництво. Інакше кажучи, ті 
стадії виробничого процесу, які передаються при толінгу 
від виробника до толінгера, а саме, матеріально-технічне 
постачання і торгово-збутова діяльність, повинні ви-
конуватися толінгером більш ефективно. Особливістю 
толінгу, на відміну від роботи на власній сировині, є від-
сутність витрат на закупівлю сировини і діяльності з ре-
алізації виробленої продукції. У табл. 1 наведено схему 
формування витрат і визначення прибутку для підпри-
ємства, що працює на давальницькій і власній сировині.

3. При розподілі окремих стадій виробничого про-
цесу між учасниками в цілому оподаткування господар-
ської діяльності зростає. Це відбувається тому, що при 
толінгу результати від реалізації підприємством (вар-
тість послуг з виготовлення продукції) входять складо-
вою частиною в результати від реалізації посередника 
(вартість готової продукції). Отже, загальна частина у 
виручці від реалізації готової продукції (вартість послуг 
виготовлення) оподатковується з реалізації двічі – у ви-
робника та у толінгера. Таким чином, додатковий при-
буток, що виникає за рахунок підвищення ефективності 
постачальницько-збутової діяльності, повинен бути 
скоригований в бік зменшення на величину додаткового 
оподаткування.

таблиця 1

Формування витрат і визначення прибутку для підприємства, що працює на давальницькій і власній сировині

показник підприємство працює  
на власній сировині

Робота підприємства за договором толінгу

Виробник толінгер

Вартість сировини + – +

Витрати на постачання + - +

Витрати на виготовлення продукції + + –

Витрати на збут + – +

Прибуток, сформований на:  
– вартості сировини;   
– витратах на постачання та збут;  
– витратах на виготовлення продукції

+  
+  
+

–  
– 
+

+  
+ 
–

Додатковий прибуток за рахунок економії  
на витратах на постачання та збут + – +

Джерело: складено за [1; 2; 8].

При толінгу собівартість продукції на підпри-
ємстві зменшується на величину вартості сировини та 
постачальницько-збутових витрат. Ці витрати перехо-
дять до посередника, і якщо вони на підприємстві мен-
ше, то загальна ефективність виробництва підвищуєть-
ся, що приводить до формування додаткового прибутку 
в посередника за рахунок економії на постачальницько-
збутових витратах.

Наведена схема витрат і результатів при переході 
на толінг є спрощеною, оскільки не враховує такі фак-
тори:

1. Ціна сировини, придбаної посередником, може 
бути істотно нижчою від ціни сировини, що закуповува-
лася раніше виробником. Причому, з різних причин: за 
рахунок доступу на інші регіональні ринки, за рахунок 
більш вигідного обміну з колишнім постачальником або 
навіть за рахунок втрати якості.

2. При переході на толінг постачальницько-збутові 
витрати на підприємстві-виробнику автоматично не 
зникають. Щоб вони зникли, необхідно звільнити пер-
сонал, який цю діяльність здійснював. Це не є простим 
завданням, оскільки за рішеннями керівництва завжди 
стоять їх моральні установки і політичні погляди. Також 
не завжди можливо розпродати і навіть попередньо по-
вністю вивільнити основні засоби, що використовують-
ся в процесі постачання і збуту.

4. Оскільки обсяг товарної продукції на підпри-
ємстві при переході на толінг зменшується, то відпо-
відно змінюється і сума оподаткування. Операції з да-
вальницькою сировиною є одним із способів зниження 
податкових платежів. Однак існують випадки (перекла-
дення на толінг експортної продукції), коли структура 
і обсяг оподаткування змінюються для виробника не-
сприятливо.

З урахуванням вищевказаних уточнень схема ре-
зультатів і витрат набуває більш точного і складного ви-
гляду (табл. 2).

У силу змін прав власності на готову продукцію 
посередник може привласнити з прибутку від реалі-
зації (змінюючи оплату виробнику за виготовлення 
продукції) таку частину, яка перевищує додатковий 
прибуток, що утворюється за рахунок економії на ви-
тратах, не ущемляючи при цьому економічних інтер-
есів виробника.

Це можливо за рахунок скорочення у виробни-
ка податків, що відносяться на фінансовий результат, і 
податку на прибуток. Таким чином, у виробника може 
залишатися після сплати всіх податків за обсягом та-
кий само прибуток, як і до введення толінгових від-
носин. Іншими словами, податки є витратами, а вони 
скорочуються внаслідок скорочення на підприємстві 
обсягів реалізації.

http://www.business-inform.net
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Через визначення отриманої економії завжди 
можна визначити відсоток рентабельності по-
середника і відсоток рентабельності виробника в 

загальній виробленій продукції. Іншими словами, рен-
табельність постачання і збуту та рентабельність ви-
робництва. Тоді дотримуються інтереси обох сторін то-
лінгу. Але в даному випадку необхідно враховувати вар-
тість виготовлення продукції виробником. Для аналізу 
схеми виробництва з конкретним толінгером кожному 
підприємству необхідно розрахувати свій діапазон:

Pk – вартість послуг з виготовлення продукції на 
давальницькій сировині, при якій виробник має нульо-
вий балансовий прибуток;

Pl – вартість послуг з виготовлення продукції на 
давальницькій сировині, при якій виробник має балан-
совий прибуток, рівний балансовому прибутку вироб-
ника без впровадження давальницької схеми;

Pm – вартість послуг з виготовлення продукції на 
давальницькій сировині, при якій виробник має балан-
совий прибуток, що дорівнює сумі балансового прибут-
ку до впровадження давальницької схеми плюс додат-
ковий прибуток за рахунок економії на витратах поста-
чання і збуту. При цьому толінгер працює без прибутку 
(малоймовірний чисто теоретичний варіант);

Pn – визначається як така ціна, яка зберігає ста-
лість балансового прибутку виробника без толінгу і при 
толінгу.

Мінімальна економія на постачальницько-збу-
тових витратах для виконання «компромісної» умови 
ефективності толінгу і для виробника, і для толера ви-
значається таким чином:

1. Невід’ємна умова: при переході на толінг ско-
рочення на підприємстві-виробнику прибутку від ре-
алізації має бути менше або дорівнювати скорочен-
ню податків, що відносяться на фінансовий результат 
(для підприємств, у яких не було прибутку до толінгу, 
обов’язково повинен бути закладений відсоток рента-
бельності, а не просто покриття витрат, що виникли).

2. Обов’язково обговорення «компромісної умо-
ви», яка означає, що обсяг прибутку посередника не по-
винен перевищувати суму економії на постачальницько-
збутових витратах за вирахуванням сумарного по ви-
робнику та посереднику додаткового оподаткування, 
що виникає при толінг у.

3. Як наслідок, необхідно визначити економію на 
постачальницько-збутових витратах для виконання ви-
щеозначених умови і для визначення рентабельності 
кожного з учасників толінгової взаємодії.

4. Для збереження своєї економічної безпеки ви-
робнику необхідно оперувати такими поняттями, як 
межі ціни виготовлення продукції та вступати в дого-
вірні відносини з посередником у сфері даних цін.

Для оцінки галузевої ефективності впроваджен-
ня толінгу доцільно розглядати сукупні економічні 
показники, що відображають приплив або відплив фі-
нансових коштів у цілому по галузі. Величина податку 
на додану вартість визначається двома параметрами: 
вартістю оподатковуваної виручки від реалізації готової 
продукції та вартістю ресурсів, списаних на витрати ви-
робництва [6, c. 211].

Із самої суті ПДВ випливає, що це податок саме 
на додану вартість, тобто вартість, додану до вартості 
куплених ресурсів для виготовлення продукції. До бю-
джету сплачується різниця між податком, узятим з по-
купця продукції, і податком, сплаченим продавцеві ре-
сурсів, витрачених на виробництво. Тому простий поділ 
виробничого процесу при толінгу на два підприємства 
не може, на перший погляд, змінити додану вартість.

Але при експорті кінцевий споживач ПДВ не спла-
чує. Якщо товар експортний, то при толінгу сумарний 
ПДВ виробника і толінгера залишиться арифметично 
тим самим, але сума складається вже з позитивних і не-
гативних величин. Відбувається це тому, що виробник 
втрачає статус експортера і змушений платити ПДВ по 
послугах виготовлення, які є внутрішньою реалізацією. 

таблиця 2

порівняльна схема зміни собівартості при переході на операції з давальницькою сировиною

показники собівартості та прибутку 
без толінгу

показники собівартості та прибутку при толінгу

Виробник толінгер

Чистий прибуток виробника без толінгу Чистий прибуток Прибуток, що перерозподіляється  
в результаті зміни прав власності

Податок на прибуток Податок на прибуток Податок на прибуток

Податки, які відносять на фінансовий 
результат Економія на податках Податки, які відносять на фінансовий 

результат і входять у собівартість

Витрати з виготовлення продукції Витрати з виготовлення продукції.  
Податки, що входять у собівартість

Вартість послуг виготовлення продукції, 
що оплачується виробнику

Постачальницько-збутові витрати на 
підприємстві-виробнику

Постачальницько-збутові витрати,  
що зберігаються

Постачальницько-збутові витрати  
у толінгера

– –
Додатковий прибуток за рахунок 
економії на постачальницько-збутових 
витратах

– – Можлива економія на ціні сировини

Вартість сировини – Вартість сировини

Джерело: складено за [1; 4; 7].
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Таким чином, його ПДВ до сплати різко зростає. Водно 
час толінгер, будучи власником сировини й експорте-
ром готової продукції, пред’являє до відшкодування з 
бюджету сплачений ПДВ за сировинні компоненти і по-
слуги виготовлення, формуючи таким чином негативне 
сальдо з ПДВ.

Оборотний капітал, що витрачений підприєм-
ством на оплату ПДВ постачальнику ресурсів, перевер-
шує величину ПДВ, яка утримується з кінцевого спожи-
вача при реалізації готової продукції. У цьому випадку 
при переході на толінг додаткове оподаткування почи-
нає формуватися не відразу, а в міру досягнення певної 
частки давальницької сировини.

Визначимо дані точки беззбитковості давальниць-
кої сировини при експорті. Податок на додану 
вартість, що підлягає сплаті, дорівнює:

  ( ),pПДВ V M  
  

(1)

де       λ – ставка податку на додану вартість;
Vp – обсяг реалізації готової продукції, що обкла-

дається податком (прийнята умова – експортна продук-
ція не оподатковується);

M – матеріальні витрати при виробництві всієї 
продукції, у тому числі й експортної.

При толінгу формула розрахунку ПДВ підприєм-
ства-виробника прийме такий вигляд:

( (1 )
(1 ) (1 ) ,

Т виг вн

дод вн е

ПДВ Р V
М М М

     

                   
(2)

де       Рвиг – вартість послуг з виготовлення готової про-
дукції при толінгу;

Vвн – вартісний обсяг реалізації продукції, що реа-
лізовується на внутрішньому ринку;

Мдод – вартість допоміжних матеріалів (напри-
клад, енергоносіїв);

Мвн, Ме – вартість сировини, що використовуєть-
ся для виробництва внутрішньої та експортної продук-
ції відповідно;

α, β – частки давальницької сировини від загаль-
ного обсягу сировини, що використовується відповідно 
при виробництві внутрішньої та експортної продукції.

Визначимо критичні частки давальницької сирови-
ни, перевищення яких приводить до появи у виробника 
позитивного сальдо перед бюджетом, а у толінгера – не-
гативного сальдо, що перевершує негативне сальдо під-
приємства до впровадження толінгу. Для цього прирів-
няємо податок на додану вартість до нуля (ПДВТ = 0). 

Таким чином, отримуємо:

0.
виг вн вн дод вн

вн е е

Р V V М М
М М М
    

   

      
(3)

Вартість послуг виготовлення готової продукції 
виразимо через вартість сировини, яка переробляється 
при виготовленні продукції:

      ( ),виг е внР k М М      (4)

де ,е внМ М  – вартість сировини, що піддається 
переробці при толінгу, відповідно при виготовленні екс-
портної та внутрішньої продукції;

k – коефіцієнт оплати посередником послуг виго-
товлення продукції з давальницької сировини (показує 
співвідношення вартості послуг виготовлення і вартості 
самих давальницьких матеріалів).

Тепер необхідно визначити оптимальне співвідно-
шення часток давальницької сировини при виготовлен-
ні експортної та внутрішньої продукції, для чого вира-
зимо α через β:

( ) / ( )
( ) / ( ).
вн вн вн е e

вн е дод вн е e

V М k М М k M
М М М V М k M

      

     

  
(5)

Резюмуючи вищесказане, на рис. 1 представимо 
заявлений методичний підхід щодо забезпечення ефек-
тивної роботи підприємства-виробника в операціях з 
давальницькою сировиною.

 
ВИСНОВКИ
Таким чином, підбиваючи підсумок, можна ска-

зати, що при толінгу, залежно від величини оплати по-
слуг виготовлення і від частки експортної продукції в 
загальному обсязі, існують критичні частки викорис-
тання давальницької сировини, перевищення яких веде 
до збільшення сумарного (за виробником і толінгером) 
оподаткування по ПДВ до сплати по відношенню до рів-
ня оподаткування без толінгу.

Зручність представленої методики полягає на-
самперед в тому, що всі дані для розрахунку точки без-
збитковості доступні для виробника, оскільки методика 
будується на аналітичній звітності підприємства.         
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ПОЧАТКОВІ УМОВИ переходу до схеми
виробництва на давальницькій сировині:

 

 
– підприємство працює стабільно;
– нестачі в оборотному капіталі не існує;
– проблема з постачанням і збутом відсутня

 

Перехід на схему виробництва
на давальницькій сировині дозволить
підприємству заощадити значні
обсяги оборотного капіталу  

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОЛІНГУ (і для виробника, і для толінгера):
 

– при переході на толінг скорочення на підприємстві-виробнику прибутку від реалізації має бути
   менше або дорівнювати скороченню податків, що відносяться на фінансовий результат;
– обговорення «компромісної умови»: обсяг прибутку посередника не повинен перевищувати
   суму економії на постачальницько-збутових витратах за вирахуванням сумарного по виробнику
   та посереднику додаткового оподаткування, що виникає при толінгу;
– визначення економії на постачальницько-збутових витратах для виконання вищеозначених
   умов і для визначення рентабельності кожного з учасників толінгової взаємодії

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСТОК ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ
ЕКСПОРТНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПРОДУКЦІЇ: 

де вигР – вартість послуг з виготовлення готової продукції при толінгу;

внV – вартісний обсяг реалізації продукції, що реалізовується на внутрішньому ринку; 

додМ – вартість допоміжних матеріалів (наприклад, енергоносіїв);

евн, ММ – вартість сировини, що використовується для виробництва внутрішньої
   та експортної продукції відповідно; 

, – частки давальницької сировини від загального обсягу сировини, що використовується
   відповідно при виробництві внутрішньої та експортної продукції; 

вне ММ , – вартість сировини, що піддається переробці при толінгу, відповідно
   при виготовленні експортної та внутрішньої продукції; 

k – коефіцієнт оплати посередником послуг виготовлення продукції з давальницької
   сировини  

( ) / ( ) ( ) / ( ),вн вн вн e e вн e дод вн e eV М k М M k M М M М V M k M           

Рис. 1. Методичний підхід щодо забезпечення ефективної роботи виробника в операціях з давальницькою сировиною
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ОцІНкА вплИву пОДАТкОвОгО НАвАНТАЖЕННя НА ЕкОНОМІку кРАїНИ  
ЗАлЕЖНО вІД РІвНя її ЕкОНОМІчНОгО РОЗвИТку
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УДК 24.01

Скоробогатова Н. Є., ткач В. В. Оцінка впливу податкового навантаження на економіку країни залежно від рівня  
її економічного розвитку

Цілями статті є дослідження чутливості економічного розвитку країни до рівня податкового навантаження та розробка методичного підходу 
до оцінювання рівня взаємозалежності добробуту в країні та ступеня податкового навантаження. Доведено відсутність існування єдиного по-
казника, який визначав би рівень податкового навантаження. Проведений факторний аналіз дозволив визначити основні чинники, що впливають 
на рівень податкового навантаження в країні. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня податкового навантаження на економіку 
країни, заснований на кількісних та якісних показниках, що виражають витрати підприємств на ведення податкового обліку та сплату подат-
ків. За допомогою розробленої моделі здійснено оцінку ступеня впливу рівня податкового навантаження на економіку країни залежно від рівня її 
економічного розвитку та винайдено тенденцію: країни з добробутом вище середнього значно менше піддані впливу податкового навантажен-
ня. Основним напрямком подальших досліджень може бути вдосконалення методичних підходів до визначення факторів та ризиків, які вплива-
ють на податкову систему країни, а також пошук шляхів їх уникнення.
Ключові слова: податкове навантаження, податкова система, добробут населення, рівень економічного розвитку, економічна чутливість, еко-
номічний ризик, економічна модель.
Рис.: 3. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 12. 
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УДК 24.01
Скоробогатова Н. Е., Ткач В. В. Оценка влияния налоговой нагрузки 

на экономику страны в зависимости от уровня  
ее экономического развития

Цели статьи – исследование чувствительности экономического раз-
вития страны к уровню налоговой нагрузки и разработка методиче-
ского подхода к оценке уровня взаимозависимости благосостояния в 
стране и степени налоговой нагрузки. Доказано отсутствие суще-
ствования единого показателя, который определял бы уровень на-
логовой нагрузки. Проведенный факторный анализ позволил опреде-
лить основные факторы, влияющие на уровень налоговой нагрузки в 
стране. Предложен методический подход к оценке уровня налоговой 
нагрузки на экономику страны, основанный на количественных и ка-
чественных показателях, выражающих расходы предприятий на ве-
дение налогового учета и уплату налогов. С помощью разработанной 
модели осуществлена оценка степени влияния уровня налоговой на-
грузки на экономику страны в зависимости от уровня ее экономиче-
ского развития и обнаружена тенденция: страны с благосостоянием 
выше среднего значительно меньше подвержены влиянию налоговой 
нагрузки. Основным направлением дальнейших исследований может 
быть совершенствование методичных подходов к определению фак-
торов и рисков, влияющих на налоговую систему страны, а также по-
иск путей их предотвращения.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая система, благосо-
стояние населения, уровень экономического развития, экономическая 
чувствительность, экономический риск, экономическая модель.
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Skorobogatova N. Ye., Tkach V. V. Evaluating the Impact of the Tax Burden 

on the Economy of Country Depending on the Level  
of its Economic Development

The article is aimed at exploring the sensitivity of the economic development 
of country towards the level of the tax burden and developing a methodologi-
cal approach to evaluation of the level of interdependence of wellbeing in the 
country and the extent of the tax burden. Absence of a single indicator which 
would determine the level of the tax burden has been proved. The carried out 
factor analysis provided to determine the main factors impacting the level 
of the tax burden in the country. A methodical approach to evaluating the 
level of the tax burden on the country’s economy, based on the quantitative 
and the qualitative indicators expressing the costs of enterprises for the tax 
accounting and taxes, has been proposed. Using a developed model, extent of 
impact of the level of the tax burden on the economy of country depending on 
the level of its economic development has been evaluated and the following 
tendency has been identified: the countries with aboveaverage wellbeing 
are significantly less susceptible to the impact of tax burden. The basic di-
rection for future research can be improving the methodical approaches to 
determining the factors and risks impacting the tax system of country, as well 
as finding ways to prevent them.
Keywords: tax burden, tax system, welfare of population, level of economic 
development, economic sensitivity, economic risk, the economic model.
Fig.: 3. Tbl.: 3. Formulae: 2. Bibl.: 12. 

Skorobogatova Natalia Ye. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of International Economics, National Technical 
University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute» (37 Peremohy 
Ave., Kyiv, 03056, Ukraine)
E-mail: nskorobogatova@ukr.net
Tkach Vlada V. – Student, National Technical University of Ukraine «Igor 
Sikorsky Kyiv Politechnic Institute» (37 Peremohy Ave., Kyiv, 03056, Ukraine)
E-mail: vlada.ukraine@mail.ru

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

187БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

У більшості сучасних країн державний бюджет 
формується за рахунок податкової системи. Ко-
шти, стягнені у вигляді податків з населення, 

забезпечують існування держави. За їх рахунок фор-
муються та мобілізуються фінансові ресурси держави, 
відбувається перерозподіл доходів населення, забезпе-
чується обороноздатність країни, підтримується право-
порядок і регулюються економічні відносини в державі, 
тобто наявність податкової системи країни є безумов-
ною необхідністю для забезпечення її існування як єди-
ної інституційної системи. З іншого боку, необґрунто-
ваний розмір податків наносить безповоротні втрати 
для держави. Це відбувається, насамперед, через те, 
що після включення податків до собівартості продукції 
збільшуються ціни товарів для покупців, що призводить 
до скорочення обсягів попиту та зменшення прибутку 
виробників. Як наслідок, знижується рівень добробуту 
і в населення, і в товаровиробників. Водночас, держава 
втрачає суму податкових надходжень, яку можна було 
б стягнути з учасників господарського процесу через 
скорочення товарообігу та поширення в країні тіньової 
економіки. Такий неоднозначний вплив податкового 
навантаження на економіку держави та діяльність всіх 
економічних суб’єктів, що діють в її межах, обумовлює 
актуальність нашого дослідження.

Як свідчать результати наукових досліджень фахів-
ців з питань оподаткування, не існує єдиного ідеального 
механізму стягнення податків, що сприяв би найбільшо-
му економічному зростанню будь-якої держави. Кожна 
країна має власну систему оподаткування, та однакові її 
зміни різним чином впливають на рівень економічного 
розвитку країни.

Багато вчених-економістів, як вітчизняних, так і 
зарубіжних, досліджували питання впливу податкового 
навантаження на добробут населення, на ефективність 
діяльності підприємств, на обсяг державних надходжень 
та на економіку країни в цілому. Наприклад, американ-
ський економіст Едвард Кларк (E. H. Clarke) [1, с. 18] 
розглядав податок як платіж, який виплачує населення, 
керуючись індивідуальним вибором і оцінкою характе-
ру діяльності держави. Тобто, благополуччя платників 
податків залежить від їх власного рішення і зростає при 
прийнятті рішення добровільно платити податок.

Американський економіст Артур Лаффер (А. В. Laf - 
fer) [2, с. 11] винайшов залежність між податковими над-
ходженнями до державного бюджету та ставкою подат-
ку. Він вважає, що існує певна межа на рівні 40–50% від 
доходів платників податків, до якої підвищення ставки 
податку приводило б до збільшення надходжень в дер-
жавний бюджет. Якщо стягувати більший відсоток до-
ходів, то зникає підприємницька ініціатива та стимули 
розширення виробництва. Як наслідок, збільшення по-
даткового навантаження після певної межі нестиме за 
собою значні втрати з боку держави.

В основі теорії «суспільного договору» Себаст’єна 
ле Претра де Вобана (Sébastien Le Prestre de Vauban) і 
Шарля-Луї де Монтеск’є (Charles-Louis de Montesquieu) 
[3, с. 128–132] покладено твердження, що податок – це 
договір між державою та громадянами. Громадянин має 
певні потреби (в охороні власної та майнової безпеки, 

у захисті, внутрішньому порядку і спокої в країні), а 
держава їх задовольняє, за що отримує кошти у вигля-
ді податків. Вигоду при цьому отримують обидві сто-
рони. Італійський економіст Франческо Саверіо Нітті 
(Francesco Saverio Nitti) продовжив розвивати дану тео-
рію, доповнивши її тезою, що податки негативно впли-
вають на виробництво: якщо спостерігається зниження 
рівня споживання і виробництва, то необхідно зменши-
ти або взагалі скасувати податкові стягнення [4, с. 354].

Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (John 
Maynard Keynes) у «Загальній теорії зайнятості, відсотка 
і грошей» [5, с. 216] підкреслював те, що оптимальна і 
правильно підібрана фіскальна політика може сприя-
ти економічному зростанню, підвищенню зайнятості, 
може стимулювати збільшення обсягів споживання і 
розширення виробництва. Він був прихильником про-
гресивного оподаткування доходів і вважав, що кошти, 
відкладені на збереження, необхідно вилучати за допо-
могою податків.

У «Трактаті про податки і збори» Вільям Петті 
(William Petty) [6, с. 12] розмірковував про те, як зни-
зити невдоволення населення через введення податків 
до мінімуму. Він писав, що «яким би великим не був по-
даток, якщо він накладається на всіх пропорційно, ніхто 
не втрачає через це ніякого багатства. Більш за все лю-
дей дратує обкладання їх більш високим податком, ніж 
їхніх сусідів». У своєму дослідженні він розглядав про-
блему використання державою податків на невизначені 
цілі, що обурює населення ще більше.

Серед українських вчених, які досліджували про-
блеми оподаткування, найбільш відзначився 
Іван Франко. У праці «Сила податкова Галичини» 

[7, с. 139] він усвідомлює всю важливість податкових 
зборів для перерозподілу багатства серед різних верств 
населення, але постійно наголошує на тому, як страж-
дає народ від занадто високих податків. Як наслідок, від 
надмірних непрямих податків трудове населення опи-
нилося в тяжкому економічному становищі, що особли-
во проявилося у часи життя дослідника.

Аналізуючи різні системи оподаткування, україн-
ський вчений-економіст М. І. Турган-Барановський  
[8, с. 421–422] виступає категорично проти прогресив-
ного прибуткового податку. Він вважав, що на покриття 
витрат держави на підтримку обороноздатності країни 
необхідно використовувати позики, тобто добровільне 
внесення коштів, що не вимагають від приватних осіб 
приносити в жертву свої майнові інтереси.

Російський вчений К. Ф. Шмельов [9, с. 17] вва-
жав податкове навантаження тягарем, який держава 
покладає на населення. Він аналізував види витрат, які 
слід враховувати при розрахунку податкового наванта-
ження: «слід враховувати не тільки витрати на сплату 
податків і управління ними, які несуть на собі публічні 
органи, а також ті витрати, які здійснюють платники в 
цілях сплати податків».

Розглядаючи думки різних вчених-економістів, 
можна дійти висновку, що українські та російські дослід-
ники в більшості випадків наголошували на негативних 
наслідках збільшення податкового навантаження. У ро-
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ботах західних і американських вчених простежується 
теза, що оподаткування є обов’язковим елементом еко-
номіки будь-якої країни і, правильно ним управляючи, 
можна сприяти значному економічному зростанню. 

Хоча і не існує єдиного способу розраховувати рі-
вень податкового навантаження в країні, деякі сучасні 
вчені-економісти мають свою думку з цього приводу. 
Наприклад, французькі вчені з економічного інституту 
Молінарі провели дослідження, в рамках якого визна-
чали реальне податкове навантаження, вважаючи його 
тим податковим тягарем, який несе кожен працюючий 
житель даної країни. Таким чином, реальний податковий 
тягар вони запропонували розраховувати як співвідно-
шення соціальних виплат, податку на доходи та ПДВ до 
повного заробітку співробітника. Причому, ті країни, в 
яких даний показник перевищує 50%, вони вважають 
представниками країн з високим податковим наванта-
женням [10]. Тобто простежується мікроекономічний 
підхід до визначення рівня податкового навантаження.

Такі вітчизняні вчені, як Грабар Я. О., Лукпано- 
ва Ж. О. та Улаков Н. С. пропонують оцінювати податко-
ве навантаження як відсоток, який складають податкові 
збори у ВВП країни. Перевищення даного показника за 
40%, на їх думку, свідчить про високе податкове наванта-
ження. У даному випадку науковці використовують ма-
кроекономічний підхід, визначаючи рівень податкового 
навантаження на рівні країни, а не окремих платників 
податку. Російський економіст Тюріна Ю. Г. дотримуєть-
ся аналогічної думки, вважаючи підвищення цього показ-
ника позитивною тенденцією. Факторами, які впливають 
на податкове навантаження, вона вважає чисельність за-
йнятого населення, середньомісячну заробітну плату і 
ставку податку на доходи фізичних осіб [11, с. 37].

Таким чином, аналіз результатів існуючих дослі-
джень щодо визначення рівня податкового на-
вантаження та його впливу на економіку країни 

не дав єдиного підходу. Основним недоліком наявних 
підходів є врахування лише кількісних показників, які 
базуються на обсягах податків, сплачених фізичними 
особами із власних доходів, та їх частку у ВВП країни. 
Вважаємо доречним розширити межі аналізу факторів, 
що впливають на ступінь податкового навантаження в 
країні, враховуючи рівень її економічного розвитку. Зо-
крема, вважаємо, що залежно від рівня розвитку країни 
визначається різний ступінь чутливості до зміни подат-
кового навантаження. Основним показником, що визна-
чає рівень розвитку країни, пропонуємо вважати вало-
вий національний продукт на душу населення, оскільки 
даний показник враховує й обсяги виробленого націо-
нального продукту, і ступінь щільності населення ана-
лізованої країни. 

За методикою Світового Банку, всі країни поді-
ляються на чотири групи: країни з низьким, нижче се-
реднього, вище середнього і високим рівнем доходу 
[12]. Відповідно до даного поділу країн було досліджено 
вплив податкового навантаження на кожну з даних груп 
(на прикладі типових представників кожної груп). Для 
визначення ступеня впливу податкового навантаження 
на добробут країни запропоновано використовувати ін-

дикатор податкового навантаження, обчислений на під-
ставі таких показників: 
 кількість податків – загальна кількість подат-

ків, які сплачують підприємства, у тому числі 
електронні податки;

 сумарні податкові надходження – сума подат-
ків, сплачених підприємствами до бюджетів 
усіх рівнів як відсоток від ВВП. Податкові над-
ходження належать до обов’язкових трансфер-
тів центрального уряду для громадських цілей.

 сумарна податкова ставка – сума ставок по-
датків і обов’язкових відрахувань, які сплачу-
ють підприємства як частку від комерційного 
прибутку;

 час на підготовку та сплату податків – час, 
визначений кількістю годин на рік, необхідний 
для підготовки і сплати (або утримання) трьох 
основних видів податків: податку на прибуток, 
податку на додану вартість або податку з про-
дажів, а також податку на робочу силу, вклю-
чаючи податки на заробітну плату і внески на 
соціальне забезпечення.

Вихідні дані для обчислення рівня податкового 
навантаження у країні наведено у табл. 1 – табл. 3 за 
2005, 2010 і 2015 рр. відповідно.

Отже, інтегральний рівень податкового наванта-
ження в країні пропонується визначати за формулою:

      ,N N N N
ч t t tI Q T R H   

  
(1)

де Qt
N – кількість податків; ∑TN – сумарна податкова 

ставка; Rt
N – податкові надходження в державного бю-

джету; Ht
N – час, витрачений на підготовку звітності та 

сплату податків.
Оскільки складові показника податкового наван-

таження мають різні одиниці виміру, шляхом нормуван-
ня їх необхідно привести до безрозмірного вигляду:

     
,ix x

Z





  
(2)

де Z – нормоване значення відповідного показника;  
хі – значення показника для кожної країни в натураль-
ному виразі; х – середнє значення відповідного показ-
ника;  – стандартне відхилення індивідуальних оцінок 
вибірки від середнього.

Графічне зображення отриманих результатів об-
числень рівня податкового навантаження порівняно з 
обсягом ВВП на душу населення протягом 2005–2015 рр.  
для аналізованих країн, що входять до чотирьох груп, 
відповідно до класифікації Світового Банку, наведено 
на рис. 1 – рис. 3. 

 

Проаналізувавши отримані результати, можна 
простежити тенденцію до більшої наближенос-
ті показника інтегрального рівня податкового 

навантаження до нуля зі збільшенням ВВП на душу на-
селення досліджуваних країн. Дана тенденція свідчить 
про меншу чутливість до змін податкової системи більш 
розвинених країн. Винайдену залежність доцільно вра-
ховувати при впровадженні економічних реформ у менш 
розвинених країнах, тому що їх вплив може виявитися 
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таблиця 1 

показники за 2005 р. для чотирьох груп країн

Країна Дохід країни Кількість 
податків

Сумарна 
податкова 
ставка, %

податкові  
надходження 

до державного 
бюджету  

(% від ВВп)

час на 
підготовку 

і сплату 
податків, год.

ВВп на душу 
населення 
(дол. СшА)

Бенін

Низький дохід

55 72,1 13,81 270 587,1

Центрально-Африканська 
Республіка 66 65,7 6,21 504 332,9

Сенегал 59 50,3 16,12 696 772,7

Танзанія 47 43,8 11,74 172 446,2

Болівія

Нижче  
середнього

42 80 16,22 1 080 1046,4

Кот-д’Івуар 67 53,4 13,88 270 942,2

Нігерія 36 23,5 2,87 862 804,0

Україна 147 57,3 17,12 2 079 1828,7

Бразилія
Вище  
середнього

7 42,2 16,53 1 586 4730,7

Колумбія 70 83,7 11,26 456 3386,0

Екваторіальна Гвінея 46 47,1 9,15 492 13129,6

Антігуа і Барбуда

Високий дохід

45 51,5 16,90 184 12079,9

Австралія 13 52,1 24,85 107 33983,0

Данія 10 33,3 33,06 135 48816,8

Ірландія 9 25,4 25,18 76 50815,6

Норвегія 4 41,1 28,20 87 66775,4

Сінгапур 5 26,2 11,61 49 29869,9

Швейцарія 20 28,8 9,38 63 54797,5

США 6 27,3 10,64 195 44307,9

таблиця 2

показники за 2010 р. для чотирьох груп країн

Країна Дохід країни Кількість 
податків

Сумарна 
податкова 
ставка, %

податкові  
надходження 

до державного 
бюджету  

(% від ВВп)

час на 
підготовку 

і сплату 
податків, год.

ВВп на душу 
населення 
(дол. СшА)

1 2 3 4 5 6 7

Бенін

Низький дохід

55 62,7 15,53 270 733,0

Центрально-Африканська 
Республіка 54 203,8 9,06 504 446,8

Сенегал 59 45,5 18,65 666 998,1

Танзанія 48 44,4 12,06 172 708,5

Болівія

Нижче  
середнього

42 80 16,96 1 080 1981,2

Кот-д’Івуар 65 50,2 14,33 270 1236,1

Нігерія 36 24,1 2,27 722 2315,0

Україна 135 55,5 15,52 651 2974,0

Бразилія
Вище  
середнього

6 40,7 14,19 1 586 11121,4

Колумбія 21 80,3 12,12 208 6250,7

Екваторіальна Гвінея 46 47,1 18,77 492 17441,1

Антігуа і Барбуда

Високий дохід

57 51 18,80 207 13017,3

Австралія 11 47,6 20,60 109 51845,7

Данія 10 28,1 32,96 135 57647,7
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1 2 3 4 5 6 7

Ірландія 9 25,8 22,00 76 48260,7

Норвегія 4 40,7 26,86 87 87646,3

Сінгапур 6 23,4 12,97 86 46569,7

Швейцарія 19 28,8 9,63 63 74277,1

США 7 27,9 8,61 112 48374,1

Закінчення табл. 2

таблиця 3

показники за 2015 р. для чотирьох груп країн

Країна Дохід країни Кількість 
податків

Сумарна 
податкова 
ставка, %

податкові  
надходження 

до державного 
бюджету  

(% від ВВп)

час на 
підготовку 

і сплату 
податків, год.

ВВп на душу 
населення 
(дол. СшА)

Бенін

Низький дохід

57 57,4 15,40 270 779,1

Центрально-Африканська 
Республіка 56 73,3 9,39 483 306,8

Сенегал 58 47,3 19,20 620 910,8

Танзанія 49 43,9 12,00 183 864,9

Болівія

Нижче  
середнього

42 83,7 27,00 1 025 3095,4

Кот-д’Івуар 63 51,9 15,30 272 1398,7

Нігерія 59 33,3 6,10 908 2640,3

Україна 5 52,2 28,10 346 2115,0

Бразилія
Вище  
середнього

10 68,1 34,40 2 600 8538,6

Колумбія 11 69,7 16,10 239 6056,1

Екваторіальна Гвінея 46 47,1 1,70 492 11120,9

Антігуа і Барбуда

Високий дохід

57 41,9 18,57 207 14128,9

Австралія 11 47,6 25,80 105 56327,7

Данія 10 24,5 50,80 130 52002,2

Ірландія 9 26,0 30,80 82 51289,7

Норвегія 4 39,5 43,60 83 74734,6

Сінгапур 6 18,0 14,20 84 52888,7

Швейцарія 19 28,8 39,80 63 80214,7

США 11 43,9 26,90 175 55836,8

набагато сильнішим за очікуваний. Водночас, країни з 
вищої дохідної групи найчастіше мають від’ємне значен-
ня показника податкового навантаження, що свідчить 
про те, що велика кількість податків, їх середня ставка 
та час на підготовку та сплату податків негативно впли-
вають на добробут країни в цілому.

Аналізуючи фінансово-економічні показники 
України, можна простежити такі тенденції. Про-
тягом аналізованого періоду відбувалися стрімкі 

зміни в обсязі ВВП, причому у 2010 р. він був більшим 
у 1,5 разу в порівнянні з 2005 р., що пов’язано з вихо-
дом України з кризи 2008–2009 рр.; а різко спадати ВВП 
почав з 2013 р., майже досягши у 2015 р. рівня 2005 р., 
що пов’язано з військовими діями на сході України. 
Кількість податків різко зменшилася за досліджуваний 
період. Так, якщо у 2010 р. скасували 12 податків, то у 

2015 р., порівняно з 2005 р., їх стало менше на 142. Це 
вплинуло на час, необхідний для підготовки та сплати 
податків, якого у 2015 р. необхідно було у 6 разів менше, 
ніж у 2005 р. Проте це не сильно вплинуло на відсоток 
від комерційного прибутку, який сплачують підприєм-
ства у вигляді податків. Цей показник за досліджуваний 
період знизився лише на 5%. Надходження до держав-
ного бюджету від податків у вигляді відсотка від ВВП 
змінювалися нестабільно, але із загальною тенденцією 
до зростання. 

Хоча Україна у 2015 р. потерпала від нестабільної 
політичної ситуації, розрахований інтегральний рівень 
податкового навантаження вказував на певну економіч-
ну стабільність в Україні та її нечутливість до змін по-
даткової системи, що є нетиповим для нашої країни та 
пояснюється наявністю інших зовнішньоекономічних 
факторів, які впливають на розрахований показник.    
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Рис. 1. Залежність між рівнем податкового навантаження та ВВп, 2005 р.
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Рис. 2. Залежність між рівнем податкового навантаження та ВВп, 2010 р.
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Рис. 3. Залежність між рівнем податкового навантаження та ВВп, 2015 р.
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ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження встановле-

но відсутність єдиного підходу до визначення значення 
та впливу податків на економічний розвиток країни та 
добробут всіх економічних суб’єктів. Доведено, що про-
тягом історичного розвитку суспільства змінювалися і 
наукові підходи до ролі податків у забезпеченні держав-
ного устрою. 

Запропоновано методичний підхід до оцінювання 
ступеня податкового навантаження, заснований на вра-
хуванні кількості, сумарної ставки та обсягу податків, які 
сплачують господарюючі суб’єкти, та часі, необхідному 
для ведення податкового обліку, складання податкової 
звітності та сплаті податків, і врахуванні рівня економіч-
ного розвитку країни. За допомогою розробленої моделі 
здійснено оцінку ступеня впливу рівня податкового на-
вантаження в країні залежно від рівня її економічного 
розвитку та винайдено тенденцію: країни з добробутом 
вище середнього значно менше піддані впливу рівня по-
даткового навантаження. 

Практичне значення запропонованої моделі по-
лягає в можливості формування податкової системи 
країни на основі її збалансованого розвитку. Подальших 
досліджень потребує розробка та вдосконалення мето-
дичних підходів до аналізу ризиків та інших факторів, 
що впливають на податкову систему в країнах світу.    
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УДК 336.11
Соболєв В. М., Коломієць Г. М., Соболєва М. В. Державний фінансовий контроль в Україні:  

ефективність інституційного дизайну
Метою статті є розкриття потенціалу сучасних досягнень методології економічного аналізу для виявлення інституційних аномалій розви-
тку системи державного фінансового контролю (ДФК) в Україні. Для цього пропонується застосувати три складові сучасної методологічної 
системи: теорію інституційного дизайну, концепцію наративного аналізу та теорію поведінкових фінансів. Такий підхід дозволяє виявити деякі 
суттєві риси реально діючої системи ДФК в Україні, які при застосуванні традиційних підходів перебувають «у тіні» і не можуть бути виявлені, 
хоча саме вони в певні періоди часу справляють найсильніший вплив на розвиток цієї системи. Виявлення цих рис дозволяє по-новому підходити 
до вирішення проблем підвищення ефективності системи ДФК, зокрема, шляхом зосередження головної уваги суспільства не на формальному 
вдосконаленні нормативно-правової бази, а на такому її вдосконаленні, яке здатне блокувати ці «тіньові механізми». Зміст саме такого вдо-
сконалення є предметом подальших досліджень цієї проблеми.
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финансовый контроль в Украине: эффективность  
институционального дизайна

Целью статьи является раскрытие потенциала современных дости-
жений методологии экономического анализа для выявления институ-
циональных аномалий развития системы государственного финансо-
вого контроля (ДФК) в Украине. Для этого предлагается применить 
три составляющих современной методологической системы: теорию 
институционального дизайна, концепцию нарративного анализа и 
теорию поведенческих финансов. Такой подход позволяет выявить не-
которые существенные черты реально действующей системы ДФК в 
Украине, которые при применении традиционных подходов находятся 
«в тени» и не могут быть обнаружены, хотя именно они в определен-
ные периоды времени оказывают сильное влияние на развитие этой 
системы. Выявление этих черт позволяет по-новому подходить к ре-
шению проблем повышения эффективности системы ДФК, в частно-
сти, путем сосредоточения главного внимания общества не на фор-
мальном совершенствовании нормативно-правовой базы, а на таком 
ее совершенствовании, которое способно блокировать эти «теневые 
механизмы». Содержание именно такого усовершенствования явля-
ется предметом дальнейших исследований данной проблемы.
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циональный дизайн, Украина.
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Control in Ukraine: Efficiency of the Institutional Design
The article is aimed at fulfillment of potential of the current achievements 
in the methodology of economic analysis for the identification of institution-
al anomalies of development of the State financial control system (SFC) in 
Ukraine. To do this, the authors propose to apply the three components of 
the modern methodological system: the theory of institutional design, the 
concept of narrative analysis, and the behavioral finance theory. This kind 
of approach enables to identify some essential features of the actual system 
of SFC in Ukraine, which from the view of traditional approaches remain «in 
the shadows» and cannot be detected, even though they in certain periods 
have a strong influence on the development of this system. Identification of 
these features allows for a new approach to solving the problems of increase 
of efficiency of the system of SFC, in particular, by focusing the main atten-
tion of society not at the formal perfection of the normative-legal base, but 
on such improvement, which will be able to block these mechanisms «in the 
shadows». The content of this particular improvement is the subject of fur-
ther study on the issue.
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Ефективність використання фінансових ресурсів 
держави завжди була предметом уваги як суспіль-
ства, так і самої держави в особі її відповідних 

контролюючих інститутів, причому незалежно від того, 
на якому рівні розвитку знаходиться ця держава та від-
повідна національна економіка. Обмеженість фінансових 
ресурсів сама по собі вимагає належного контролю за їх 
використанням. Тим більше це є актуальним для України 
сьогодні, коли, внаслідок російської агресії на Сході та 
окупації Криму, які призвели до тимчасової втрати зна-
чної частини економічного потенціалу країни, суттєво 
скоротилися надходження до державного бюджету.

При цьому так само очевидним є той факт, що в 
реальному житті ефективність бюджетного механізму 
залишається низькою, і реальних змін на краще у цьому 
процесі поки що не спостерігається, про що свідчать дані 
річних звітів Рахункової палати України. Так, у 2014 р.  
було виявлено порушень бюджетного законодавства та 
інших порушень використання коштів Державного бю-
джету України та недоліків в адмініструванні доходів 
державного бюджету на суму понад 22,5 млрд грн [10, 
с. 27], а у 2015 р. – уже на суму 22,7 млрд грн [11, с. 10]. 
Тобто обсяги лише виявлених порушень, попри зовніш-
ню зміну політичного режиму, не зменшуються. Загалом 
упродовж 2005–2015 рр. спостерігаються дві хвилі що-
річного зростання обсягів виявлених порушень: у 2005–
2010 рр. і починаючи з 2012 р., із суттєвим зменшенням 
у 2011–2012 р. порівняно з 2010 р. (рис. 1).

Не менш показовою є та обставина, що відшкоду-
вання виявлених порушень залишається на вкрай низь-
кому рівні. Так, за даними Звіту про результати роботи 
Державної аудиторської служби України, її міжрегіо-
нальних підрозділів та управлінь в областях за 2016 р.,  
відшкодування порушень, допущених при виділенні 
бюджетних коштів, склало лише 26,4% (тобто, близько 
чверті) від обсягу виявлених порушень [9].

Слід зазначити та визнати, що вітчизняна фі-
нансова наука не стоїть осторонь цих проблем і нама-
гається вносити відповідний внесок у їх адекватне на-
укове осмислення, а, відтак, і запропонувати належне їх 
розв’язання. Зокрема, В. Піхоцький у своїй докторській 
дисертації зазначив, що до головних недоліків стану зо-
внішнього державного фінансового контролю в Україні 
на сучасному етапі варто віднести: неможливість запо-
бігти використанню бюджетних коштів не за цільовим 
призначенням; несвоєчасне та не повне повернення 
бюджетних кредитів і позик у бюджетну систему; без-
системність і невпорядкованість дій контролюючих ор-
ганів; брак скоординованого плану заходів зі здійснення 
фінансового контролю за надходженням доходів до всіх 
рівнів бюджетної системи та за цільовим і ефективним 
використанням бюджетних коштів; відсутність дієвого 
механізму застосування відповідальності та санкцій до 
порушників фінансової дисципліни; недостатньо комп-
лексний аналіз діяльності бюджетних установ і резуль-
татів проведених контрольних заходів, неналежна ува-
га до розгляду причин, що зумовили порушення, щоб 
надати ґрунтовні рекомендації керівникам відповідних 
установ для попередження та недопущення порушень у 
майбутньому [19, с. 29]. 

Разом з тим, подібні констатації (які є цілком слуш-
ними та доречними) не супроводжуються настан-
ням реальних значущих позитивних змін. Очевид-

но, що проблема ще є далекою від свого розв’язання, і є 
наявні ознаки того, що або не весь багатий інструмен-
тарій теоретичного аналізу задіяний для пошуку відпо-
відей на виклики часу, або, на жаль, того, що існують по-
тужні приховані механізми державно-бюрократичного 
блокування рішучих змін на краще в царині підвищення 
ефективності механізму державного фінансового конт-
ролю (ДФК) у країні, або одночасно обидві ці обставини. 

 Рік
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Рис. 1. Обсяги виявлених Рахунковою палатою України порушень бюджетного законодавства та неефективного 
використання бюджетних коштів, порушень та недоліків адміністрування доходів державного бюджету у 2005-2014 рр. 

[10, с. 28]
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Це, до речі, також вимагає відповідного наукового уза-
гальнення.

Розглянемо рівень наукової розробки питань 
ДФК.

Своєрідний мейнстрим цієї проблематики – пе-
реважно описовий підхід, який концентрується 
навколо нормативного опису механізму держав-

ного фінансового контролю, тобто того, якою має бути 
ефективна управлінська система, щоб вона забезпечува-
ла мінімізацію негараздів у формуванні, розподілі та ви-
користанні бюджетних ресурсів. Цей підхід закріпився 
і в навчальній літературі (зокрема, у працях Л. Гуцален-
ко, В. Дерія та М. Коцупатрого [8], В. Максімової [15],  
А. Хмелькова [23]). У межах цього підходу доволі при-
вабливо виглядають критичні зауваження щодо недолі-
ків існуючої системи, рівним чином, як і слушні пропо-
зиції щодо їх подолання. Зокрема, В. Піхоцький [18; 19,  
с. 29], як і багато інших дослідників (зокрема, І. Ангелі-
на [2], І. Басанцов [3; 4], Д. Ванькович [5], Т. Крівцова і  
Н. Владімірова [13], І. Скоропад і Н. Пахолок [21], І. Сте-
фанюк [22], Н. Шевченко і В. Куліченко [24]), дорікають 
на відсутність чіткого законодавчого унормування ба-
зових понять механізму ДФК, розмитість повноважень 
контролюючих органів та недостатня координація їх 
роботи. Так само, пропонуючи шляхи покращення ста-
ну ДФК, дослідники обґрунтовано обстоюють підходи, 
пов’язані з якісними змінами в самій системі організації 
ДФК. Показовим прикладом такого бачення є позиція 
Ю. Піхоцького [20], який вважає головним напрямом 
подальшого розвитку ДФК державний аудит. 

Отже, аналіз останніх наукових розробок щодо 
стану та перспектив ДФК в Україні свідчить, з одного 
боку, про адекватне наукове відображення поточного 
стану цієї системи та широке розповсюдження відпо-
відних ментальних моделей сприйняття цієї системи в 
процесі підготовки фахівців з вищою освітою, а з дру-
гого боку, – про певне вичерпання можливостей нор-
мативного підходу для подальшого просування вперед 
у пізнанні причин стійкого багаторічного відторгнення 
більшості назрілих інновацій, найбільш яскравим під-
твердженням якого є відсутність позитивних зрушень 
у питаннях ефективності використання державних фі-
нансових ресурсів.

У зв’язку з цим ми вважаємо, що для вирішення 
цих проблем значно ширше має застосовуватися мето-
дологія позитивного аналізу шляхом більш повного вра-
хування реальних чинників впливу на розвиток системи 
ДФК з боку вищої державної бюрократії, інтереси якої 
суттєвим чином відрізняються від суспільних інтересів, 
втілених у нормативних моделях побудови ДФК у кра-
їні, значною мірою закріплених у чинний нормативно-
правовій базі.

Складовими застосування такого підходу, своєю 
чергою, є теорія поведінкових фінансів, інституційна 
економічна теорія та концепція наративного аналізу. 
Усі ці три складові мають міждисциплінарний характер, 
що є особливо цінним у дослідженні, оскільки функціо-
нальний підхід, яким переважно оперує теорія публіч-
них фінансів і який виходить з визнання пріоритету су-

спільного інтересу, виявився обмеженим в умовах, коли 
реальні механізми формування та розподілу фінансових 
потоків у цій сфері стали переважно тіньовими, кримі-
налізувалися та фактично виродилися в систему при-
власнення фінансової ренти державною бюрократією 
за рахунок занепаду не тільки соціальної сфери, але й,  
в умовах війни, також і сектора оборони і безпеки. 

Привабливість теорії поведінкових фінансів для ці-
лей нашого дослідження є очевидною, оскільки ця теорія 
з успіхом застосовується для аналізу розвитку фінансо-
вих ринків (див., наприклад [12]), пояснюючи відхилен-
ня від моделі ефективного ринку наявністю когнітивних 
викривлень у процесі прийняття фінансових рішень. Але 
ж люди, які ухвалюють рішення щодо організації руху фі-
нансових потоків у сфері публічних фінансів, такі ж самі, 
як і люди, що діють у сфері приватного інтересу, і тому 
надбання теорії поведінки останніх можуть та мають ви-
користовуватися для кращого розуміння процесів, що 
відбуваються у сфері публічних фінансів.

Що стосується інституційної теорії, то останні пу-
блікації визнаних лідерів інституціоналізму стали світо-
вими бестселерами (див., зокрема, [1]. Одним із найбільш 
яскравих результатів цих досліджень стала концепція 
екстрактивних та інклюзивних інститутів, яка пояснює 
різні траєкторії соціально-економічного розвитку окре-
мих країн саме наявністю різних за ефективністю ін-
ституційних систем. Виходячи з цих підходів, українські 
науковці останнім часом активно розробляють пробле-
матику цілеспрямованого створення ефективного інсти-
туційного середовища, перш за все, у сфері державного 
регулювання економіки (див. монографію І. Манцурова 
[14]). Слід підкреслити, що у світовій суспільствознавчій 
літературі упродовж останніх 20 років доволі активно 
розробляється проблематика інституційного дизай-
ну [25; 26], яка зростаючою мірою зачіпає й економічну 
сферу. З’являються і праці українських дослідників у цих 
питаннях [17]. Тому ми вважаємо цілком виправданим 
застосування цієї методології для поглиблення розумін-
ня сучасних процесів, що відбуваються у сфері публічних 
фінансів і, зокрема, у системі ДФК. 

У цьому сенсі під інституційним дизайном ми ро-
зуміємо процес формування сучасної інституцій-
ної системи в напрямі створення цілісності, яка 

функціонує за законами краси та гармонії, тобто зусил-
ля соціуму в напрямі наближення економічної системи 
до ідеального стану. Базовим елементом інституційної 
системи є, на нашу думку, сукупність взаємопов’язаних 
і взаємопідтримуючих (комплементарних) формальних 
правил, закріплених у відповідній нормативній базі, яка 
реально забезпечує ефективний контроль за викори-
станням бюджетних коштів через таку ж ефективну сис-
тему державних структур (органів).

Концепція наративного аналізу в застосуванні до 
аналізу динаміки економічної системи передбачає, зо-
крема, аналіз історичних і сучасних документів з пози-
ції виявлення задумів та інтересів авторів (розробників) 
цих документів, якими вони керувалися в процесі їх 
створення, враховуючи їх спрямованість на реалізацію 
реальних інтересів авторів, яка може бути прихована від 
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необізнаного читача. Тобто, у ході наративного аналізу 
текстів відбувається своєрідна реконструкція умов їх 
створення, яка дозволяє сформувати уявлення про об-
раз епохи, в умовах якої ці документи створювалися,  
а також про істинні цілі осіб, що були до цього причет-
ними. Зразок такого аналізу надав А. Грейв [7]. Стосов-
но предмету нашого дослідження можна відзначити, зо-
крема, таку проблему, як відомче підпорядкування того 
чи іншого контролюючого органу. Для України взагалі 
є характерним сильний політичний вплив на призна-
чення керівників державних органів. І, на жаль, доволі 
часто зміни відомчої підпорядкованості відбуваються 
не у відповідності до суспільних інтересів, а в інтересах 
того чи іншого політичного клану, який намагається че-
рез механізм відомчої підпорядкованості забезпечувати 
безпосередній вплив на відповідного керівника.

Які ж висновки дозволяє зробити використання 
цих підходів?

Почнемо із системи загальної організації орга-
нів ДФК. У своєму нинішньому вигляді вона 
є прикладом розпорошеної сукупності слаб-

ко пов’язаних між собою елементів, що ніяк не сприяє 
ефективній контрольній діяльності. Саме внаслідок 
відсутності чіткого законодавчого визначення поняття 
«державний фінансовий контроль» сформувалася «ба-
гатоголова гідра» відповідних бюрократичних структур, 
кожна з яких здійснює цей самий контроль у межах, які 
вона сама собі встановлює через відсутність чітко фор-
малізованого розподілу відповідних повноважень. При 
цьому навіть не ставиться питання щодо оптимізації 
цього контролюючого монстра. Навпаки, простежуєть-
ся намагання державної бюрократії підганяти систему 
контролюючих органів «під себе», без жодного при-
йнятного для суспільства обґрунтування. Характерним 
прикладом такої поведінки державних мужів є остання 
історія зі створення Держаудитслужби України.

Вона була створена Постановою КМУ від 
28.10.2015 р. № 868 шляхом перетворення Держфінін-
спекції, і упродовж більше, ніж року демонструвала 
всі хибні риси діючого стану справ у державі. Так, По-
ложення про Держфінінспекцію, проект якого мав бути 
розроблений протягом двох місяців, тобто наприкін-
ці грудня 2015 р., було затверджено Постановою КМУ  
№ 43 лише на початку лютого 2016 р., тобто із запізнен-
ням більше, ніж на місяць. 

Порівняння між собою «старих» текстів Положен-
ня про державну фінансову інспекцію, затвердженого 
Указом Президента України від 23.04.2011 р. № 499/2011 
і Положення про державну фінансову інспекцію, затвер-
дженого Постановою КМУ від 06.08.2014 р. № 310 (уряд 
А. Яценюка), із Положенням про Держаудитслужбу, за-
твердженого Постановою КМУ від 28.10.2015 р. № 868 
[7] (лише через півтора роки після цього і тим самим 
урядом), показує, що при створенні нової служби фак-
тично змінилася лише її назва, але не повноваження та 
функції, що дає достатні підстави вважати, що мотива-
ція щодо реорганізації Держфінінспекції навряд чи фор-
мувалася виходячи із суспільних інтересів та носила по-
спішливий характер.

На користь цього висновку свідчить і аналіз по-
дальших подій, пов’язаних зі змінами в нормативно-
правовій базі. Оскільки в першій редакції Положення 
про Держаудитслужбу (початок лютого 2016 р.) йшлося 
про те, що вона, як і її попередниця – Держфінінспек-
ція, здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і 
через територіальні органи, то наступним кроком уряду 
стало формування цих самих органів. Але в Постанові 
КМУ від 06.04.2016 р. № 266 (тобто вже через два міся-
ці) йдеться вже про створення міжрегіональних тери-
торіальних органів, причому замість 26 регіональних 
фінінспекцій створюється 5 міжрегіональних офісів, до 
яких приєднуються ці 26 структур [16]. Своєю чергою, 
відповідне розпорядження КМУ, яким формально було 
завершено перехід повноважень від Держфінінспек-
ції до Держаудитслужби, було ухвалене урядом лише 
24.06.2016 р., тобто майже через 5 місяців після затвер-
дження Положення про саму нову службу.

І все б нічого, але ще через місяць Постановою 
КМУ від 28.07.2016 р. № 469 [16] Держаудитслужбі було 
змінено підпорядкованість: якщо спочатку вона, як і 
Держфінінспекція, керувалась урядом через Мінфін, 
то тепер уряд підпорядкував її собі напряму, причому 
без жодних обґрунтувань та пояснень. При цьому всі 
інші контролюючі відомства, які (так само, як колиш-
ня Держфінінспекція) керувались урядом через Мінфін 
(Державна казначейська служба України, Державна фіс-
кальна служба України та Державна служба фінансового 
моніторингу України), не змінили своєї опосередкова-
ної підпорядкованості уряду. Цілком очевидно, що під-
вищення статусу Держаудитслужби жодним чином не 
свідчить про те, що значущість інших трьох контролюю-
чих відомств може вважатися меншою, тоді навіщо під-
вищувати цей статус? 

Якби реорганізаційні заходи проводилися би сис-
темно, то слід було очікувати, що зміна філософії 
функціонування регіональних структур Держау-

дитслужби (від обласних управлінь до міжрегіональних 
територіальних органів – офісів), започаткована відпо-
відною Постановою КМУ у квітні 2016 р., мала б бути 
відображена в Положенні про Держаудитслужбу у липні 
2016 р., коли було змінено її підпорядкованість. Але ця 
зміна відбулася ще майже чотири місяця потому, у груд-
ні 2016 р. відповідно до Постанови КМУ від 14.12.2016 р.  
№ 950 [16]. Цікаво, що саме цією постановою уряду, біль-
ше, ніж через рік після утворення Держаудитслужби, було, 
нарешті, внесено відповідні зміни до 53 більш ранніх уря-
дових рішень у зв’язку зі створенням Держаудитслужби.

Але найбільш цікавим пунктом Постанови КМУ 
від 14.12.2016 р. № 950 став підпункт 3, який вартий 
того, щоб його зацитувати, та який стосується чергових 
змін до Положення про Держаудитслужбу:

«Накази Держаудитслужби, які відповідно до за-
кону є регуляторними актами, розробляються, розгля-
даються, приймаються та оприлюднюються з урахуван-
ням вимог Закону України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти Держаудитслужби під-
лягають державній реєстрації в установленому законо-
давством порядку» [16].
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У цих двох положеннях, здавалося б, немає нічого 
незвичного. Більше того, вони обидва є очевидними та 
безспірними. Коротко прокоментуємо їх.

Почнемо з державної реєстрації. У правовій дер-
жаві, якою, відповідно до діючої Конституції, є 
Україна і норми якої є нормами прямої дії, за-

декларовано пріоритет прав людини перед правами 
держави. І будь-який громадянин, відповідно до ст. 57 
Конституції України, має право знати свої права. А для 
цього всі закони і нормативно-правові акти, що визна-
чають права та обов’язки громадян, мають бути доведені 
до цих громадян. А якщо вони не доведені до громадян в 
установленому законом порядку, вони є нечинними.

Чинним законодавством встановлено механізм 
доведення нормативно-правових актів до відома насе-
лення – це механізм державної реєстрації відповідних 
актів у Міністерстві юстиції України з подальшим опри-
людненням в офіційних державних виданнях, а також 
розміщенням на сайті Верховної Ради України.

Тепер стосовно регуляторних актів. Оскільки ре-
гуляторні акти унормовують адміністративні відносини 
відповідних державних органів із суб’єктами господарю-
вання, чинне законодавство передбачає активну участь 
громадян у розробці цих актів шляхом публічного об-
говорення їх проектів, внесення до них мотивованих 
зауважень та прийняття або мотивованого відхилення 
цих зауважень регуляторним органом. Після цього Дер-
жавна регуляторна служба України погоджує ці проекти, 
і лише після цього вони можуть подаватися на державну 
реєстрацію.

Для чого ми згадуємо всі ці моменти? Для того, 
щоб розкрити найцікавішу актуальну деталь інституцій-
ного будівництва нашої держави у сфері ДФК. А полягає 
вона в тому, що, як нам вдалося дізнатися, 02.06.2016 р. 
було видано наказ Держаудитслужби № 23 «Про затвер-
дження положень про офіси Держаудитслужби та їх під-
розділи». Якщо тепер «накласти» на цей наказ вищезаз-
начені положення щодо дотримання законодавства про 
державну регуляторну політику та державну реєстрацію 
нормативно-правових актів, то отримаємо таке.

Оскільки, з одного боку, повноваження Держау-
дитслужби передбачають можливість у ході проведення 
контрольних заходів (перевірок, ревізій тощо) висуван-
ня відповідних вимог до громадян і вжиття відповідних 
заходів впливу щодо них (включаючи накладення адмі-
ністративних штрафів), то інформація, що міститься в 
зазначеному наказі № 23 щодо розподілу функцій та по-
вноважень між структурними підрозділами Держаудит-
служби, включаючи міжрегіональні органи, явним чином 
зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян. 

До того ж, з іншого боку, Держаудитслужба Украї-
ни має право здійснювати фінансовий контроль на усій 
території України на усіх підприємствах, установах і ор-
ганізаціях, які отримують бюджетні кошті з бюджетів 
усіх рівнів, зазначений наказ має явно виражений між-
відомчий характер. 

Таким чином, наказ № 23 підлягає державній реє-
страції. 

Оскільки цей наказ, крім того, спрямований на 
врегулювання адміністративних відносин між регуля-
торним органом та підконтрольними підприємствами, 
установами та організаціями, він підлягає попередньо-
му проходженню процедури узгодження Державною ре-
гуляторною службою України.

Але станом на теперішній час цей наказ на реє-
страцію до Мін’юсту не подавався. Отже, він є нечин-
ним в силу приписів Конституції України.

З цього можна зробити висновок, що, починаючи з 
червня 2016 р., усі контрольні заходи, що здійснює Дер-
жаудитслужба на території України, можуть бути по-
ставлені під сумнів з позицій їх легітимності.

Виникає питання: як таке могло статися? Один з ва-
ріантів відповіді на нього полягає в тому, що при 
поспішному та непродуманому створенні цього 

органу головна увага приділялася не ретельному нор-
мотворчому процесу, який мав би бути взірцем для по-
ширення та доказом «життя по-новому», і не бажанню 
підняти на якісно новий рівень державний фінансовий 
контроль, а самому бажанню якомога скоріше створити 
цей орган, щоб запобігти чомусь іншому. Чому?

Відповідь може бути доволі очевидною попри 
явний її дисонанс офіційним деклараціям державних 
мужів щодо реформування механізму ДФК. Як повідо-
мляли ЗМІ, у 2015 р. М. Гордієнко, який очолював тоді 
Держфінінспекцію України, звинуватив уряд А. Яценю-
ка в масштабній корупції, за що був звільнений з посади, 
після чого подав адміністративний позов проти КМУ 
щодо відсторонення його з посади та виграв цей суд [6]. 
На виконання судового рішення М. Гордієнко мав бути 
відновлений на посаді, що і спричинило спробу унемож-
ливити таке його повернення на посаду шляхом лікві-
дації самої посади внаслідок декоративної зміни назви 
контролюючого органу. 

Які загальні висновки можна зробити з проведе-
ного аналізу?

Перше. Використання сучасних напрацювань сві-
тової економічної науки дозволяє виявити деякі суттєві 
риси реально діючої системи ДФК в Україні, які при за-
стосуванні традиційних підходів перебувають «у тіні» і 
не можуть бути виявлені, хоча саме вони в певні періоди 
часу справляють найсильніший вплив на розвиток цієї 
системи.

Друге. Виявлення цих рис дозволяє по-новому під-
ходити до вирішення проблем підвищення ефективнос-
ті системи ДФК, зокрема, шляхом зосередження голов-
ної уваги суспільства не на формальному вдосконаленні 
нормативно-правової бази, а на такому її вдосконаленні, 
яке здатне блокувати ці «тіньові механізми». Зміст саме 
такого вдосконалення є предметом подальших дослі-
джень цієї проблеми.                    
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Питання циклічності економічного розвитку є до-
волі давнім, ним займалися видатні економісти 
світу ще з 1800-х років. У процесі свого роз-

витку світова економіка пройшла цілий ряд глибоких 
фінансово-банківських криз, серед яких: кризи 1825 р.  
[4, с. 67], 1857–1858 рр. [3, с.79], 1873–1878 рр. [3, с. 80], 1893 р.  
[3, с. 86], 1907 р. [3, с. 89], 1914 р. [3, с. 91], 1920–1922 рр.  
[3, с. 76], 1929–1933 рр. [5, с. 13], 1957 р, 1973 р., 1987 р., 
1994–1995 рр. [6, с. 7], 1997–1998 рр. [6, с. 38], 2007–2009 рр.  
[2, с. 3]. Українська економіка є частиною світової і має 
цілком повну залежність від світових криз, але водночас 
цикли економічного розвитку нашої країни мають ряд 
особливостей та закономірностей. Саме це питання і бу-
демо розглядати у даній статті, що дасть змогу виявити 
особливості та закономірності української економічної 
циклічності та основні проблеми у сфері формування та 
використання депозитних ресурсів.

Якщо дослідити періодичність виникнення згада-
них криз, то можна прослідкувати таку закономірність: 
вони виникають постійно та мають відносно чітку пе-
ріодичність, обумовлену циклічністю економічних про-
цесів. І це відомий світовій науці факт, що не підлягає 
сумніву. Адже це – природа циклічних коливань. Тому і 
циклічність української економіки можна представити, 
використовуючи певні методи економічних досліджень. 
При узагальненні наукових здобутків у сфері вивчення 
економічних циклів і криз, виділяють три підходи до 
визначення сутності кризи: 1) криза як значна пробле-
ма або ситуація з високою ймовірністю негативних на-
слідків; 2) криза як природний процес у життєдіяльності 
системи; 3) криза як порушення рівноваги соціально-
економічної системи. Під кризою слід розуміти фактич-
ний або потенційно можливий стан нестійкого функці-
онування системи, в якому може опинитися будь-яка з 
її підсистем. При цьому криза є результатом взаємодії 
шоків і вразливості [7, с. 3]. Більшість дослідників для 
встановлення пікових і кризових точок користують-

ся двома методами: статистичні процедури та методи 
суб’єктивної оцінки [1; 13; 14].

Статистичний метод ґрунтується на викори-
станні показників реального ВВП. Суб’єктивний метод 
враховує динаміку значної кількості макроекономічних 
показників (реального ВВП, промислового виробни-
цтва, обсягів торгівлі, потоків капіталу, обсягів спожи-
вання нафти, рівня безробіття). Останній метод, напри-
клад, використовується Національним бюро економіч-
них досліджень США. За допомогою обох методів на 
основі річних даних із 1960 р. по 2009 р. були виявлені 
чотири нижні точки глобальної економічної активності 
у світі: 1975, 1982, 1991 і 2009 рр. [13, с. 11–13]. Економіс-
ти МВФ та здебільшого в Україні для виявлення цикліч-
ності переважно користуються статистичним методом 
аналізу динаміки реального ВВП.

На рис. 1 зображено цикли економічного розвитку 
економіки України на основі статистичного методу ана-
лізу реального ВВП.

Можна визначити ряд особливостей формуван-
ня та розвитку економічних циклів в Україні. Під час 
кризи рівень реального ВВП упав до найнижчого рівня 
(–13,35%). Зростання реального ВВП України протягом 
періоду економічного зростання було меншим порівняно 
із середніми показниками інших країн СНД. Також наве-
дено тренд динаміки реального ВВП, який побудовано за 
річними показниками. Лінія тренду свідчить про спадний 
рух приросту реального ВВП у економічних циклах Украї-
ни. Етапи зростання були у періоди 1998–2001 рр., почи-
наючи з 2003 р. і аж до кінця 2008 р., із 2010 до 2013 рр.

Але знову ж таки зростання відбувалося недовго, 
і вже наприкінці 2013 р. Україна зіштовхнулася з новим 
спадом та, як наслідок, – кризою, спричиненою як еко-
номічними, так і політичними факторами.

Але політична нестабільність супроводжує еконо-
міку на шляху незалежності майже постійно, і чомусь 
при цьому все ж таки в Україні були періоди економічних 
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Рис. 1. Динаміка приросту реального ВВп України у 1996–2015 рр.
Джерело: складено на основі даних НБУ.
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пожвавлень та успіхів. Отже, можна сказати, що коруп-
ція, олігархія і відсутність реформ не чинять прямого 
впливу на циклічність нашої економіки. Вони є скоріше 
ускладнюючими обставинами на шляху нашого розви-
тку. А що ж тоді призводить до циклічних коливань і 
чому все відбувається так, як відбувається? Спробуємо 
окреслити закономірності та особливості циклічного 
розвитку економіки, характерні саме для України.

Для цього першим питанням, на яке потрібно дати 
відповідь, є: які характерні риси притаманні економіці 
України?:
 відкрита економіка (імпортозалежна);
 мала економіка (частка на світовому ринку);
 сировинна (майже весь експорт складають то-

вари з низькою часткою доданої вартості).

Виходячи з цих характерних рис, можна прослід-
кувати чіткі особливості нашого циклічного роз-
витку, які вже неодноразово призводили до криз 

і вже встигли стати закономірностями за часи незалеж-
ного існування української держави.

До 2008 р. відбувалося зростання економіки при 
значних проблемах у політичному житті країни, існу-
ванні олігархії та нищівної корупційної складової. 

На думку економіста С. О. Корабліна, фінансовий 
достаток приніс майже триразовий стрибок світових 
цін на нашу експортну сировину (чорні метали, зернові, 
соняшникову олію, азотні добрива). Слідом за сировин-
ною валютою хлинули іноземні кредити та інвестиції.  
І все це – всупереч корупційним скандалам, політичним 
війнам і відсутності національних орієнтирів [10]. І такі 
потрясіння економічні характерні для всіх сировинних 
економік світу.

Потім відбулося падіння зовнішніх ринків та ціни 
на сировину. Глобальна криза принесла Україні ледь не 
дворазове зниження цін на сировину, дефіцит зовнішніх 
кредитів і втечу інвесторів – своїх і зарубіжних.

Уже у 2010–2011 рр. сировинні ринки піднялися – 
за рахунок ефективних антикризових програм США, Єв-
ропи та Японії. Водночас стрибок цін на її сировину дав 
можливість відновити приплив валюти, підтримавши 
курс гривні, бюджет і зростання міжнародних резервів. 
Тим часом сировинна рецесія відновилася у 2012 р. Па-
діння цін на український експорт тривало чотири роки, 
аж до останнього моменту. За цей час гривня знецінилася 
до долара втричі, зовнішній борг перевищив 130% ВВП. 

Українська держава в процесі свого існування про-
йшла такі етапи економічного розвитку:

 З часів руйнації Радянського Союзу і до грошо-
вої реформи 1996 р. відбувався значний спад економі-
ки. У цей час ВВП скоротився на 44%. У другій половині 
1993 р. рівень інфляції в Україні був найвищим у світі й 
перевищував показники часів світових війн. Відбулося 
нечуване для мирного часу падіння рівня життя осно-
вної маси населення (близько 64% його опинилося за 
межею бідності).

 З 1996 по 1998 рр. країна переживала значні ре-
форми в усіх економічних сферах життя суспільства, се-
ред яких: грошова реформа, реформа зовнішньоеконо-
мічних зв’язків, масштабна приватизація. На той час ці 

реформи були проведені досить непогано, і вже у 1999 р.  
Україна вийшла на позитивні показники економічного 
розвитку. Але, згадуючи закономірності нашого цикліч-
ного розвитку, що були окреслені раніше, розуміємо, що 
значною мірою це відбулося завдяки зростанню ціни на 
сировину на світових ринках. З 1999 р. почалося повіль-
не зростання в економіці. Збільшилися, хоча і не наба-
гато, показники промислового виробництва (на 4,3%), 
скоротилися темпи інфляції. І все за рахунок зростання 
цін на наш експорт.

 Не стрімке, але все ж зростання тривало до 
2008 р. Світова економічна криза ( враховуючи особли-
вості української економіки), мала для нашої країни гні-
тючі наслідки. У цей час (2008–2009 рр.) були присутні 
всі ознаки кризових процесів: збільшення державного 
боргу майже на 100%, підвищення рівня безробіття, 
зменшення обсягів промислової продукції. І все знову ж 
таки через значне падіння цін на сировину у світі.

 Уже у 2010 р. економіка почала відновлюватися 
і переходити на етап зростання. Обсяги виробленої про-
мислової продукції за січень – серпень 2010 р. порівняно 
з відповідним періодом попереднього року збільшилися 
на 10,9%. Виробництво сільськогосподарської продукції 
в усіх категоріях господарств за січень – серпень 2010 р. 
збільшилося на 4,1% порівняно з відповідним періодом 
попереднього року. За I квартал 2010 р. номінальні доходи 
населення зросли на 12,8% і склали 216,5 млрд грн. Наяв-
ний дохід у розрахунку на одну особу за I квартал 2010 р.  
становив 3506,5 грн (за I квартал 2009 р. – 3032,5 грн).

 Падіння цін на світовому ринку ресурсів, що 
розпочалося наприкінці 2013 р., відчутно вдарило по 
тому зростанню, що відбувалося протягом трьох років, 
і економічне зростання змінилося глибоким економіч-
ним спадом. Сюди ще і додалися політична криза та ві-
йна за участю Росії. Ця криза триває і дотепер. Значно 
зросли темпи інфляції, майже у три рази зріс валютний 
курс, обсяги ВВП скоротилися. Отже, як бачимо, при-
сутні всі ознаки глибокої економічної кризи, яка ще й 
супроводжується сильною політичною кризою.

Аби зламати таку пряму залежність економічних 
циклів від світового ринку цін на ресурси, по-
трібні системні зміни в інвестиційній політиці 

держави. Це мають бути постійні інвестиції у високотех-
нологічні галузі економіки, науку, ІТ-сферу, розбудову 
інфраструктури України, а не використання допомоги 
кредиторів на субсидії, пенсії та інші сфери життя сус-
пільства, які можна назвати одним словом «проїдання».

Як видно з представленої етапності, в українських 
реаліях ми постійно маємо справу з короткострокови-
ми, або, як їх ще називають, малими циклами (3–4 роки). 
Це пов’язано з тим, що:
 по-перше, незалежна українська держава існує 

досить короткий проміжок часу, і тому прослід-
кувати довгі цикли її розвитку поки важко; 

 по-друге, це відбувається через закономірності 
в нашій циклічності та вплив на них характер-
них рис нашої економіки, таких як: відкритість, 
залежність від сировинного експорту та мала 
частка у світовому ринку; 
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 по-третє, ми – досить молода держава, і часті 
економічні потрясіння є зрозумілими, адже ми 
ідемо шляхом становлення незалежної еконо-
міки. Ми руйнуємо старі радянські принципи і 
водночас формуємо нові. Але, враховуючи те, 
що наші сусіди по колишньому Радянському Со-
юзу все ж таки змогли досягти значного прогре-
су у своєму розвитку, можна стверджувати, що 
такі провали в нашому розвитку цілком лежать 
у площині небажання можновладців дійсно про-
водити структурні реформи та змінювати харак-
тер нашої економіки із сировинного придатку 
світу на сучасну високотехнологічну державу.

Спробуємо прослідкувати, яку ж роль у процесі 
циклічного розвитку економіки відіграють депо-
зитні ресурси банків. Станом на липень 2016 р. 

обсяги готівки, що перебуває поза банківською систе-
мою, становили майже 293 млрд грн [8].

Отже, саме ці гроші можуть стати запорукою роз-
витку внутрішнього виробництва та сприяти загально-
економічному піднесенню України. За допомогою рис. 2 
прослідкуємо послідовність формування та викорис-
тання депозитних ресурсів у процесі циклічного розвит-
ку економіки. 

Отже, рис. 2 дає нам уявлення про те, яким чи-
ном відбувається взаємозв’язок між виокремленням 
тимчасово вільних ресурсів та їх поверненням у бан-
ківську систему на різних етапах економічного циклу. 
Цей взаємозв’язок досить тісний. І саме на переломних 
етапах переходу від кризи до економічного зростання 
важливу роль відіграє грамотна політика держави і бан-
ківської системи. Але не менш важливу роль відіграє 
свідома позиція у суспільстві, що дає змогу повертатися 
вкладам у банківську систему у рухатись далі по циклу. 

На рис. 2 зображено також частину тимчасово 
вільних ресурсів, які зберігаються поза банківською 
системою, а тому не можуть використовуватися бан-
ками у процесі трансформації заощаджень у інвестиції. 
Саме ця частина запасу грошей є потенційною можли-
вістю для розширення депозитних ресурсів банку. Тому 
державні органи управління повинні створити в країні 
сприятливі умови стабільності, що дозволило б зменши-
ти рівень недовіри через фактори зовнішнього впливу. 
А банківським установам – проводити якісну депозитну 
політику з метою створення зацікавленості власників 
цих коштів у розміщенні їх на банківських рахунках та 
формування довіри до банків.

Прагнення з’ясувати причини, що сприяють фор-
муванню депозитних ресурсів у банківській системі, 
було притаманне багатьом економістам у різні історичні 
епохи. Не втрачає своєї актуальності це питання і сьо-
годні. Саме тому важливо розуміти чинники, які впли-
вають на рішення вкладника відмовитися від споживан-
ня частини свого поточного доходу.

Очевидно, що не існує шкіл із вироблення актив-
ної ощадної поведінки вкладників. Життєва практика та 
досвід співпраці між банком і вкладником на сьогодні –  
єдина школа, у якій вкладники формують довіру чи не-
довіру до банківської системи і, відповідно, обирають 
позицію на ринку депозитних вкладень. Тому створення 
відповідної ментальності вкладників, інвестиційної ідео-

логії, що спонукала б інвестувати вільні грошові ресур-
си на депозитні рахунки у банки, є основним завданням 
для будь-якого етапу економічного розвитку, пов’язане 
з необхідністю розробки концепції відновлення довіри 
до держави й державних інститутів [11, с. 208].

Для цього необхідно дослідити та використовувати 
на практиці фактори формування депозитних вкладень.

Безумовно, дохід є основним фактором, який впли-
ває на рівень депозитних вкладень. Цим питанням 
займалися видатні науковці. Дж. М. Кейнс вважав, 

що заощадження залежать саме від рівня поточного до-
ходу [9, с. 158]. І. Фішер також досліджував дане питан-
ня, але зробив висновок, що в основному заощадження 
залежать від доходу, який споживачі очікують отримати 
впродовж життя [12, с. 464]. Своєю чергою, М. Фрідман 
наголошував на тому, що доходи людей часто змінюють-
ся, і ці зміни є випадковими й тимчасовими [12, с. 477].  
І саме цей рівень тимчасового доходу домогосподарства 
направляють на вклади.

Виходячи з цих факторів, можна перерахувати ряд 
перешкод, які притаманні українським економічним ре-
аліям, що впливають на ефективність процесу форму-
вання банками депозитних ресурсів. До них належать: 
 невисокий рівень реальних доходів у суспіль-

стві, які залишаються після витрат на поточне 
споживання. Обсяг вільних грошових ресурсів, 
що можуть бути розміщені на банківських ра-
хунках, є меншим за потенційно можливий;

 високі темпи інфляції, які призводять до швид-
кого знецінення заощаджень, а отже, негативно 
впливають на бажання вкладати вільні грошові 
ресурси на банківські рахунки, адже ставка по 
них не перекриває рівень інфляції, а значить, 
вигідніше купувати товари тривалого корис-
тування або дорогоцінні речі, ніж зберігати їх у 
вигляді готівки;

 високий рівень оподаткування доходів грома-
дян;

 великі обсяги грошей поза банківською систе-
мою через існування доходів тіньового сектора, 
що утруднює їх легалізацію через банківський 
сектор;

 недостатня довіра до банківської системи, що 
спричинена банкрутством банків і нестабіль-
ною політичною та загальноекономічною ситу-
ацією в країні;

 недостатній рівень банківських технологій об-
слуговування населення в багатьох банках і 
слабкий рівень обслуговування клієнтів;

 неналежна довіра до національних грошей, яка 
спонукає зберігати вклади на банківських ра-
хунках в іноземній валюті (більш стабільній).

Загалом згадані перешкоди, які існують в еконо-
мічній та політичній сферах України, можна описати 
одним словосполученням – «макроекономічна неста-
більність». А за умов макроекономічної нестабільності 
зростає і загальна невизначеність щодо розвитку ситуа-
ції в майбутньому. Невпевненість економічних суб’єктів 
у курсі розвитку країни впливає на виникнення панічних 
настроїв та зумовлює обережну економічну поведінку.
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Формування
доходів

фізичних
та юридичних

осіб  

Поточне
використання
та споживання

Поточне
використання
та споживання

Виокремлення
тимчасово вільних
грошових ресурсів

за рахунок
збільшення

доходів

Збільшення частини ресурсів
на депозитних рахунках у банках 

Зменшення частини ресурсів поза
банківською системою (вдома)  

1. Отримання вкладником своїх коштів після закінчення
строку договору та прибутку по ньому.
2. Повернення використаних усередині економіки
коштів через механізм «заощадження – інвестиції»,
що дає змогу сформувати більші доходи фізичним
і юридичним особам

 

 
 

За умови створення банками
та державними органами

сприятливих умов для такого
розміщення і зацікавленості

потенційних вкладників  

Етапи економічного циклу Піднесення і Пік та характеристика процесу
формування і використання депозитних ресурсів у банківській системі  

  
 

Етапи економічного циклу Спад і Криза та характеристика процесу
формування і використання депозитних ресурсів у банківській системі

 

 

 

Виокремлення
тимчасово вільних
грошових ресурсів,
але в меншій мірі,
адже головними
стають поточні

потреби
та споживання

 

 

Скорочення частини ресурсів
на депозитних рахунках у банках  

Збільшення частини ресурсів поза
банківською системою (вдома) через

дострокове зняття депозитів
та панічні настрої в суспільстві

 

1. Зменшення доходів вкладниками через дострокове зняття
депозитів.
2. Недостатність ресурсів у банківській системі гальмує
чи зовсім зупиняє механізм дії «заощадження – інвестиції», 
що негативно відбивається на доходах фізичних
і юридичних осіб

 

  
  

 

Через раціональні та ірраціональні
причини. За умови створення

банками та державними органами
сприятливих умов таке скорочення

є незначним
   

Формування
доходів

фізичних
та юридичних

осіб

Рис. 2. Формування та використання депозитних ресурсів у банківській системі та їх кругообіг у процесі циклічних 
коливань економіки

Джерело: авторська розробка.

ВИСНОВКИ
Статистичний метод аналізу приросту реального 

ВВП дозволив відобразити циклічність економічного 
розвитку України. На основі відображення циклічнос-
ті було виявлено ряд особливостей економіки України 
і, як результат, – закономірності в її циклічному розви-
тку, серед яких: відкритість, залежність від сировинного 
експорту та мала частка у світовому ринку. Аби зламати 

таку пряму залежність економічних циклів від світового 
ринку цін на ресурси потрібні системні зміни в інвес-
тиційній політиці держави. Це мають бути постійні ін-
вестиції у високотехнологічні галузі економіки, науку, 
ІТ-сферу, розбудову інфраструктури України, а не вико-
ристання допомоги кредиторів на «проїдання».

У статті відображено циклічність руху грошей в 
економіці від їх вивільнення з поточного споживання 
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в заощадження (депозитні ресурси) і подальшого руху 
залежно від того, на якому етапі економічного розви-
тку перебуває держава. Відображено взаємозв’язок між 
виокремленням тимчасово вільних ресурсів та їх надхо-
дженням у банківську систему на різних етапах еконо-
мічного циклу. 

Досліджено ряд чинників, які впливають на рішен-
ня вкладника відмовитися від поточного споживання 
частини свого доходу. Виходячи із аналізу цих факторів, 
названо ряд перешкод, які притаманні українським еко-
номічним реаліям, що впливають на ефективність про-
цесу формування депозитних ресурсів банками.           

ЛІтЕРАтУРА

1. Harding D., Pagan A. Dissecting the Cycle: a Method-
ological Investigation. Melbourne Institute Working Paper. May 
1999. No. 13. URL: https://www.melbourneinstitute.com/down-
loads/working_paper_series/wp1999n13.pdf

2. Mah-Hui L. Old Wine in a New Bottle: Subprime Mortgage 
Crisis – Causes and Consequences . The Levy Economics Institute of 
Bard College Working Paper. 2008. No. 530. URL: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126274

3. Mishkin F. S. Asymmetric Information and Financial Crisis: 
A Historical Perspective // National Bureau of Economic Research, 
1991. URL: http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf

4. Neal L. The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of 
the British Financial System. Review. 1998. May/June. P. 53–76. URL: 
http://research.stlouisfed.org/publications/review/98/05/9805ln.
pdf

5. Samuelson R. J. The Financial Crisis and the Great De-
pression // The Washington Post. 2009. April 20. P. 13.

6. Алексашенко С. В. Битва за рубль. М.: Alma Mater, 
1999. 239 с.

7. Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових 
криз. Фінансова політика й економічне регулювання. 2009. № 5. 
С. 3–20.

8. Інфляційний звіт НБУ липень 2016 року. URL: https://
bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34754671

9. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и де-
нег. М.: Прогресс, 1978. 494 с.

10. Кораблін С. О. Національний бізнес цикл Україна 
// Дзеркало тижня. 11 червня 2016 р. URL: http://gazeta.dt.ua/
macrolevel/nacionalniy-biznes-cikl-ukrayina-_.html

11. Кулеша В. О. Закордонний і вітчизняний досвід ак-
тивізації інвестиційної діяльності населення. Збірник наукових 
праць ЧДТУ. 2009. Том 2, № 22. С. 206–209.

12. Манків Г. Н. Макроекономіка/під ред. С. Панчишина. 
Київ: Основи, 2000. 588 с.

13. Перспективы развития мировой экономики: кризис 
и подъём // МВФ, апрель 2009. 250 с. URL: http://www.imf.org/
external/russian/pubs/ft/weo/2009/01 /pdf/textr.pdf

14. Перспективы развития мировой экономики: фи-
нансовый стресс, экономические спады и подъёмы / МВФ, 
октябрь 2008. URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/
weo/2008/02/pdf/textr.pdf

Науковий керівник – Баріда Н. п., кандидат економічних 
наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені В. Гетьмана»

REFERENCES

Aleksashenko, S. V. Bitva za rubl [The battle for the ruble]. 
Moscow: Alma Mater, 1999.

Baranovskyi, O. I. “Sutnist i riznovydy finansovykh kryz“ [The 
nature and varieties of financial crises]. Finansova polityka i ekono-
michne rehuliuvannia, no. 5 (2009): 3-20.

Harding, D., and Pagan, A. “Dissecting the Cycle: a Method-
ological Investigation“. Melbourne Institute Working Paper. https://
www.melbourneinstitute.com/downloads/working_paper_series/
wp1999n13.pdf

“Infliatsiinyi zvit NBU. Lypen 2016 roku“ [The inflation re-
port national Bank. July 2016]. https://bank.gov.ua/doccatalog/
document?id=34754671

Keyns, Dzh. M. Obshchaya teoriya zaniatosti, protsenta i 
deneg [The General theory of employment, interest and money]. 
Moscow: Progress, 1978.

Korablin, S. O. “Natsionalnyi biznes tsykl Ukraina“ [The na-
tional business cycle Ukraine]. Dzerkalo tyzhnia. http://gazeta.
dt.ua/macrolevel/nacionalniy-biznes-cikl-ukrayina-_.html

Kulesha, V. O. “Zakordonnyi i vitchyznianyi dosvid aktyvizatsii 
investytsiinoi diialnosti naselennia“ [Foreign and domestic experi-
ence of investment activity of the population]. Zbirnyk naukovykh 
prats ChDTU. Vol. 2, no. 22 (2009): 206-209.

Mishkin, F. S. “Asymmetric Information and Financial Crisis: 
A Historical Perspective“. National Bureau of Economic Research. 
http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf

Mah-Hui, L. “Old Wine in a New Bottle: Subprime Mortgage 
Crisis - Causes and Consequences“ The Levy Economics Institute of 
Bard College Working Paper. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1126274

Mankiv, H. N. Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Os-
novy, 2000.

Neal, L. “The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring 
of the British Financial System“. http://research.stlouisfed.org/pub-
lications/review/98/05/9805ln.pdf

“Perspektivy razvitiya mirovoy ekonomiki: krizis i podem“ 
[Prospects for the global economy: crisis and recovery]. http://
www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/textr.pdf

“Perspektivy razvitiya mirovoy ekonomiki: finansovyy stress, 
ekonomicheskiye spady i podemy“ [Prospects for the global econ-
omy: financial stress, downturns and recoveries]. http://www.imf.
org/external/russian/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/textr.pdf

Samuelson, R. J. “The Financial Crisis and the Great Depres-
sion“. The Washington Post, April 20, 2009.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

205БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

УДК 657.446

кОНцЕпТуАльНІ НАпРяМИ фОРМувАННя пОДАТкОвОї пОлІТИкИ в укРАїНІ
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УДК 657.446

Грінько А. п., Бочуля т. В., Волошенюк І. Є. Концептуальні напрями формування податкової політики в Україні
Метою статті є розроблення рекомендацій з оптимізації податкової політики для забезпечення ефективного керівного впливу на систему 
оподаткування відповідно до економічних реалій суспільного розвитку. Виходячи з узагальнення та систематизації запропонованого понятійно
категоріального апарату щодо визначення податкової політики, було виділено вузькоспрямований, функціональноцільовий, стратегічно орієнто-
ваний підходи, в яких різниться суть податкової політики, а, отже, запроваджуються різні механізми регулювання системи оподаткування. За 
результатами дослідження було визначено наявність бінарності при розробці податкової політики, що виявляється в урівноваженні інтересів дер-
жави та платників податків. Обґрунтовано, що рівень ефективності податкової політики збільшиться, якщо запровадити базові й альтернатив-
ні принципи оподаткування для мінімізації негативізму щодо податкових розрахунків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є ви-
значення ступеня впливу інституціональних чинників на актуалізацію податкової політики, мінімізуючи формалізацію податкового регулювання. 
Ключові слова: податкова політика, оподаткування, адміністрування податків, реформування.
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Гринько А. П., Бочуля Т. В., Волошенюк И. Е. Концептуальные  
направления формирования налоговой политики в Украине

Целью статьи является разработка рекомендаций по оптимизации 
налоговой политики с обеспечением эффективного руководящего 
влияния на систему налогообложения, что соответствует экономи-
ческим реалиям социального развития. Исходя из обобщения и систе-
матизации предложенного понятийнокатегориального аппарата по 
определению налоговой политики были выделены узконаправленный, 
функциональноцелевой, стратегически ориентированный подходы,  
в которых разнится суть налоговой политики, а, следовательно, при-
меняются разные механизмы регулирования системы налогообложе-
ния. По результатам исследования была выделена бинарность в раз-
работке налоговой политики, которая заключается в уравновешива-
нии интересов государства и налогоплательщиков. Обосновано, что 
уровень эффективности налоговой политики увеличится, если ввести 
базовые и альтернативные принципы налогообложения для минимиза-
ции негативизма по налоговым расчетам. Перспективой дальнейших 
исследований в данном направлении является определение степени 
влияния институциональных факторов на актуализацию налоговой 
политики с минимизацией формального налогового регулирования. 
Ключевые слова: налоговая политика, налогообложение, админи-
стрирование налогов, реформирование.
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UDC 657.446
Grinko A. P., Bochulia T. V., Voloshenyuk I. Ye. The Conceptual Directions  

of Formation of the Tax Policy in Ukraine
The article is aimed at developing recommendations on optimization of tax 
policy with the efficient steering effect on the tax system, which corresponds 
to the economic realities of social development. On the basis of generaliza-
tion and systematization of the proposed conceptualcategorical apparatus 
for determining tax policy, the focused, the functional and target oriented, 
and the strategically oriented approaches have been allocated, according to 
which the essence of taxation policy varies, and, therefore, different mecha-
nisms for regulation of the taxation system can be applied. On results of the 
study, binarity in the developing tax policy has been allocated, which consists 
in balancing the interests of the State and taxpayers. It has been substanti-
ated that the level of efficiency of tax policy will increase after introducing 
both the basic and the alternative tax principles to minimize the negativity 
on the tax calculations. Prospect for further research in this direction will be 
determining the extent of influence of the institutional factors on actualizing 
the tax policy with minimization of the formal tax regulation.

Keywords: tax policy, taxation, tax administration, reforming.
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Інтенсивність процесів євроінтеграції, доступність 
вибору методик, техніки, форм і організації гос-
подарської діяльності, тренд реформ у фінансово-

економічних відносинах між підприємницькими струк-
турами та державою зумовили необхідність трансфор-
мації національної податкової системи. Ефективність 
останньої визначається рівнем результативності мобі-
лізації грошових коштів до бюджету без надмірного по-
даткового навантаження та стимулюванням управлін-
ської діяльності державних органів у сфері суспільно-
економічного розвитку. Подальша інтеграція України у 
світове співтовариство можлива за умови цілеспрямо-
ваної регламентованої діяльності державних органів, 
що володіють фінансово-правовими компетенціями в 
частині оподаткування для активізації податкових пла-
тежів і виконання податкових зобов’язань з метою еко-
номічного та суспільного зростання. Наразі податкова 
політика наповнена новим змістом, зорієнтована не 
лише на зовнішні чинники, а пояснюється внутрішніми 
детермінантами, що впливає на структуру податкової 
системи, адміністрування податків, механізм розрахун-
ку та справляння податків. 

Оскільки податки є структурним елементом еко-
номічної системи, які залежать і одночасно справля-
ють вплив на зовнішні чинники та тенденції суспільно-
економічного року, всебічно активізуються дослідження 
податкової системи, що сприяє вдосконаленню фунда-
менту податкових відносин. 

Дослідженню суті, ролі, особливостей, порядку 
реформування системи оподаткування присвячено ба-
гато наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених. 
Зокрема, опрацьовано проблеми та напрями вдоскона-
лення податкових відносин [1]. Велика частка публікацій 
присвячена безпосередньо питанням стану, перспекти-
вам податкової політики в реформуванні національної 
податкової системи [2–5]. Понятійно-категоріальний 
апарат щодо податкової політики розкритий авторами 
в роботах, присвячених розвитку системи оподатку-
вання [6–12] тощо. Визначаючи ефективність розробок 
і пропозицій учених, зауважимо, що в сучасній системі 
оподаткування залишається низка невирішених питань, 
незаповнених ніш, що обґрунтовує необхідність подо-
вження наукових досліджень та доповнення їх комплек-
сною розробкою організаційно-методичних аспектів 
формування податкової політики. 

Метою статті є розроблення рекомендацій з опти-
мізації податкової політики для забезпечення ефектив-
ного керівного впливу на систему оподаткування відпо-
відно до економічних реалій суспільного розвитку. 

Економічні системи не здатні успішно функціону-
вати, якщо не налагоджений ефективний перерозподіл 
ресурсів між підприємницькими структурами, населен-
ням і територіями. Отже, необхідною є організація об-
ліку результатів господарської діяльності, що дозволяє 
обґрунтувати визначену податкову базу та здійснити 
правильний розрахунок податкових зобов’язань, які 
підлягають сплаті до бюджету. 

Система оподаткування є визначальною катего-
рією для формування дохідної частини бюджету на всіх 
рівнях, яка базується на виконанні платниками податків 

своїх конституційних зобов’язань щодо поповнення дер-
жавної скарбниці. Наразі підвищення ефективності по-
даткової системи є нагальним завданням для держави, 
оскільки досягнення фінансової стабільності та укріп-
лення економічної безпеки країни пов’язано з модерні-
зацію податкового адміністрування, прийняттям низки 
податкових реформ, актуалізацією податкової культури 
в країні. Оподаткування було й залишається постійною 
діяльністю держави, підприємницьких структур і грома-
дян, що позначається на рівні економічного розвитку від-
повідно до ефективної організації податкової політики, 
налагодженої співпраці між суб’єктами податкових від-
носин, податкової дисципліни та податкової культури. 

Щодо податкової культури та податкової дисци-
пліни, для України актуальною залишається проблема 
в частині податкової відповідальності, правосвідомості 
громадян та суб’єктів господарювання, що ускладню-
ється низьким рівнем інформаційного забезпечення 
щодо сфери оподаткування, високим ступенем маніпу-
лювань із податковими базами для мінімізації подат-
кових зобов’язань та ухилення від сплати податків, що 
сукупно складають податкові порушення. 

Основними недоліками податкової політики в 
Україні є: високий рівень податкового тиску 
на вітчизняного товаровиробника; неопти-

мальність податкової структури; невмотивованість си-
стеми податкових пільг; нестабільність податкового 
законодавства; превалювання питомої ваги непрямих 
податків, що негативно позначається на стимулюванні 
виробництва; надмірність та нерівномірність розподілу 
податкового навантаження; складний характер проце-
дури оподаткування [1, с. 25]. 

В умовах постійних змін і збільшення кількості 
чинників щодо регулювання податкової політики по-
стає нагальна необхідність «…стратегічного бачення по-
дальшого розвитку податкової системи держави з метою 
створення найбільш сприятливих умов господарювання 
для досягнення економічного розвитку країни» [2, с. 59].

На сьогодні в Україні залишаються чітко невизна-
ченими концепції побудови податкової системи щодо: 
співвідношення підсистем оподаткування юридичних 
і фізичних осіб; форми та складу податкової системи; 
співвідношення прямих і непрямих податків; визначення 
елементів оподаткування, на підставі чого пріоритетним 
напрямом розвитку податкової політики має бути спра-
ведливість й нейтральність оподаткування, запрова-
дження засад економічної ефективності для податкової 
політики, забезпечення прозорості податкових реформ і 
їх наближення до міжнародних стандартів [3, с. 42]. 

У податковій політиці має бути реалізований ре-
альний стан системи економічних відносин між фор-
мальними інститутами із запровадженням комплексу 
дій, що відображають керівний вплив органів державної 
влади різних рівнів. 

Організація ефективної податкової політики – це 
еволюційний процес, що вимагає поряд із загально-
прийнятими об’єктивними економічними законами 
враховувати інституціональні особливості розвитку 
дер жави [4, с. 78]. Мають бути не лише враховані інтере-
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си формальних інститутів, а створено середовище для 
«…гарантованого захисту прав громадян і платників по-
датків у суспільстві, виходячи з реалізації усіх напрямів 
податкової політики, зменшення конституційного кон-
флікту й удосконалення законодавства, підвищення по-
даткової культури, справедливого розгляду та вирішен-
ня спорів в адміністративно-процесуальному і судовому 
порядку» [5, с. 369].

Багатоаспектність дефініції податкової політики 
спричиняє ускладнення цієї категорії, внаслідок 
чого по-різному розглядається її призначення та 

очікуваний результат, що варіюється від розвитку діяль-
ності окремого суб’єкта господарювання до зростання 
рівня суспільного добробуту. Наразі пропонується кла-
сифікація наукових підходів щодо визначення податко-
вої політики з розкриттям її суті (табл. 1).

Організація податкової системи підпорядкована 
принципам, які є базовими положеннями щодо еко-
номічного обґрунтування податків для забезпечення 
суспільно-економічного розвитку. Представники кла-
сичної економічної науки виділили низку принципів, за 
якими мають формуватися податкова система та розро-
блюватися податкова політика:

1) А. Сміт [12]: господарська незалежність; со-
ціальна справедливість; визначеність; економія; зруч-
ність; свобода.

2) Дж. Стігліц [13]: економічна ефективність; со-
ціальна справедливість; гнучкість; адміністративна про-
стота; політична відповідальність; доцільність.

Американські економісти доповнили перелік кла-
сичних принципів оподаткування такими положення-
ми, що відповідають реаліям провадження господар-
ської діяльності та враховують характер відносин між 
суб’єктами оподаткування: принцип вигоди (пропор-
ційність податкових зобов’язань вигоді, яку платники 
податків одержують від реалізації урядових програм); 
принцип антимонопольної спрямованості (податкова 
система не має сприяти концентрації виробничих чин-
ників на ефективних ринках); принцип платоспромож-
ності (залежність податків від економічного потенціалу, 
розміру доходів і майна); принципи гнучкості, прозоро-
сті, стабільності податків [14]. 

Суть принципів організації системи оподаткування 
полягає в інтеграції класичних положень із загальноеко-
номічними обмеженнями, шляхом якої здійснюється за-
безпечення фіскальних потреб держави та реалізуються 
інтереси суб’єктів оподаткування щодо стабільності ді-
яльності. Отже, податкова система, податкова політика 
та їх принципи мають бути зрозумілими, оптимальними 
та помірними для органів оподаткування, платників по-
датків, між якими налагоджуються ефективні відносини 
та характер яких відповідає завданню ефективного по-
даткового адміністрування.

Інформаційне забезпечення користувачів стосов-
но порядку виконання податкових зобов’язань здій-
снюється шляхом доступності та прозорості інформації 
щодо оподаткування. Передбачається надання будь-якої 
інформації з регламентації податкової сфери, що харак-
теризує порядок відносин між платниками податків і 
органами регулювання податкового середовища. 

таблиця 1 

Напрями підходів розкриття дефініції «податкова політика» 

Назва підходу Суть підходу Дефініція податкової політики

Вузькоспрямований 

Прагнення обмежити сферу 
застосування податкової 
політики виключно сферою 
податків

Податкова політика – діяльність держави у сфері встановлення, 
правового регламентування та організації збору податків і пода-
ткових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів

Податкова політика – це система дій, які проводяться державою 
в галузі податків і оподаткування

Функціонально-цільовий
Виділення функціональних 
можливостей та/або 
економічної суті податків

Податкова політика полягає у встановленні та зміні елементів 
податкової системи (різновидів податків, ставок, структури, 
об’єктів, суб’єктів оподаткування, пільг, тощо) для забезпечення 
надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою по-
кладених на неї функцій і стимулювання економічного зростання

Податкова політика – це політика оподаткування юридичних  
і фізичних осіб. Її метою є формування державного бюджету  
та одночасне стимулювання ділової активності

Стратегічно орієнтований

Виділення цільових 
стратегічних орієнтирів, 
перспективних вимог та/
або рамкових обмежень 
податкової політики

Податкова політика – діяльність держави у сферах запровадження, 
правового регламентування та організації справляння податків  
і податкових платежів, які є знаряддям розподілу і перерозподілу 
частини валового внутрішнього продукту та формування 
централізованих фондів грошових ресурсів держави

Податкова політика – це сукупність заходів для встановлення 
нових і скасування чинних податків та інших надходжень до бюдже-
ту, зміни ставок, об’єкта оподаткування, податкової бази з метою 
забезпечення фінансових потреб держави на основі дотримання 
балансу економічних інтересів держави та платників податків

Джерело: складено за [6–11].
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Податкове навантаження відповідає розміру по-
даткових вилучень, які знижують ефективність відно-
син на мікро- (суб’єкти господарювання) і макрорівні 
(держава). Тому громадяни та суб’єкти господарювання 
мають визначати податки як платіж, що гарантує під-
тримку з боку держави і виступає стимулом для вико-
нання податкового зобов’язання. 

Податки мають справедливо відповідати вимо-
гам, які встановлені формальними інститутами, i тим 
витратам, які платники справляють заради суспільно-
економічного розвитку держави. Шляхом стягнення 
податків покриваються щорічні витрати держави, та-
ким чином, кожен платник стає учасником витрат, які 
спрямовуються на зростання добробуту громадян і роз-
витку підприємницьких структур. За допомогою подат-
ків кожен платник отримує впевненість у майбутньому, 
оскільки підтримує суспільний порядок, економічний 
розвиток, соціальну культуру та відносини щодо розпо-
ділу національного багатства. 

У податковій системі України надано комплекс різ-
номанітних податків, які властиві різним країнам 
світу. Однак значну кількість податків не можна 

оцінювати однозначно, оскільки не всі податки одна-
ково затребувані для суспільно-економічного розвитку. 
Реалізація кожного податку має відповідати реальним 
можливостям і потребам не лише держави, а й їх плат-
ників, від чого залежить функціональне призначення 
податкової системи країни та що позначається на про-
цедурі податкового регулювання. 

Перевантаження кількістю податків спричиняє 
асиметрію їх функцій, що негативно позначається на 
всій системі оподаткування із погіршенням економіч-
них умов, в яких організуються податкові відносин та 
здійснюється податкове регулювання. Загалом, подат-
кова система в Україні відрізняється ускладненим ад-
мініструванням, що обґрунтовується шкалою «Paying 
Taxes» (107 місце зі 189 країн) рейтингу «Doing Business» 
Світового банку [15]. За даними системного звіту [16], 
Рада бізнес-омбудсмена, починаючи з травня 2015 р., 
отримала 585 скарг від компаній і організацій на робо-
ту державних органів, а також ініціювала розслідування 
за 342 зверненнями, з яких 43% надійшло щодо роботи 
органів Державної фіскальної служби [17], яким вислов-
люють довіру лише 17% громадян [18].

З початку 2016 р. економіці України властива ста-
білізація, що визначає новий напрям забезпечення її 
сталого розвитку, для чого необхідно оптимізувати бю-
джетні можливості країни. Зауважено, що варіант швид-
кого інфляційно-девальваційного нарощення доходів 
бюджету, обраний у 2015 р., надалі є політично непри-
йнятним, а досягати неінфляційного розширення бази 
оподаткування необхідно без посилення податкового 
навантаження на сумлінних платників податків [19, с. 2]. 
Проте значне навантаження на бюджет вимагає вдоско-
налення податкових механізмів у частині відновлення 
суспільно-економічного розвитку країни. 

Темпи та загальні тенденції світового економіч-
ного розвитку актуалізували потребу в розробці нових 
теоретико-організаційних і методологічних засад щодо 

оподаткування з модифікацією системи бухгалтерського 
обліку як його надійного інформаційного забезпечення. 
Наразі податкова політика розроблюється з урахуван-
ням необхідності зміни сприйняття податків як гальма 
розвитку економічних систем і негативної їх оцінки гро-
мадянами як зайвого тягаря, що призводить до втрати 
додаткових можливостей. 

Політика оподаткування є мінливою категорією, 
яка змінюється не лише в межах однієї держави, а реа-
гує на трансформаційні процеси економіки у різних кра-
їнах світу, що впливає на елементи податків, їх розмір, 
структуру, податкові пільги, граничні податкові ставки, 
порядок формування податкової бази та сплати подат-
ків до бюджету. 

У розробці сучасної податкової політики врахову-
ється комплекс методів, інструментів і об’єктів оподатку-
вання із регулюванням ставок податків, строків їх спла-
ти, контролем за виконанням податкових зобов’язань. 
Податкова політика розробляється за результатами по-
даткових реформ, що спрямовані на оптимізацію опо-
даткування та гармонізацію податкових відносин. 

Серед різних напрямів змін найбільш ефективни-
ми визначаються такі пропозиції, орієнтовані на 
ефективність податкових реформ: комплексний 

характер реформи (інтеграція з іншими реформами, зо-
крема, антикорупційною, бюджетною, пенсійною тощо) 
для створення всеосяжної програми підтримки змін і пе-
ретворень; узгодженість із суб’єктами податкових відно-
син для гармонізації податкових реформ без радикальних 
змін та сприяння розвитку економіки; наукове обґрунту-
вання податкових реформ із детальною оцінкою ймовір-
них ризиків і потенційних вигод; своєчасність податко-
вих реформ; орієнтованість на зниження податкового 
навантаження для досягнення консенсусу в суспільстві, 
економіці та державному регулюванні [20, с. 45].

Податки є основним джерелом для бюджету, а роз - 
мір податкових надходжень дозволяє регулювати су-
спільно-економічний розвиток. У 2016 р. розмір подат-
кових надходжень склав 116,7 млрд грн, що на 24,7 млрд 
грн (на 26,9%) більше порівняно з відповідним показни-
ком у 2015 р. [21, с. 22]. 

У 2016 р. зросли обсяги надходжень майже з усіх 
податкових джерел, винятком з чого можна визначити 
податок на прибуток підприємств (рис. 1). 

Зростання непрямих податків відбулося на підста-
ві інфляційного процесу (ПДВ та акциз) і девальвацій-
ного процесу (ПДВ, акциз, ввізне мито), а також врахо-
вуючи запровадження з 2015 р. тимчасового імпортного 
збору.

Для України наразі процедура оптимізації подат-
кової системи ускладнена, оскільки перевантаження 
системи оподаткування реформами спричиняє поси-
лення податкового навантаження та ускладнення відно-
син між платниками податків і державою. Сучасна кон-
цепція регулювання податкових процесів є основним 
завданням на поточний період оптимізації системи опо-
даткування та розробки податкової політики.

Податкова система є одночасно стимулом і наслід-
ком розвитку економіки, результатом чого є вдоскона-
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лення механізму розрахунку та стягнення податків, 
оптимізації податкових відносин і трансформації мето-
дів роботи контролюючих органів. Держава та платни-
ки податків однаково зацікавлені у збільшенні доходів 
останніх, оскільки це дозволяє примножити дохідну 
частину бюджету без додаткового навантаження та зі 
сприянням сталому розвитку підприємництва.

ВИСНОВКИ
Високий рівень мобільності суспільно-еконо міч-

них відносин, інтенсивність глобалізаційних процесів 
у соціально-економічному розвитку, посилення конку-
рентної боротьби на світовому ринку спричинили необ-
хідність активізації грошових надходжень до національ-
ного бюджету без надмірного податкового навантажен-
ня на платників податків. 

Має бути переглянутий фіскальний характер роз-
робки та регулювання податкової політики, оскільки 
державний вплив на зобов’язання перед бюджетом під-
приємницьких структур не має призводити до знижен-
ня ефективності діяльності останніх. Саме на підставі 
податкової політики доступна оптимізація податкових 
відносин та ефективна реалізації регулюючої функції, що 

сприяє оптимізації всієї системи оподаткування. Намір 
євроінтеграції національної економіки покладає особливу 
відповідальність на регулювання фінансово-економічних 
відносин між державою та підприємницькими структу-
рами, а отже, визначає новий напрям розвитку податко-
вої політики як інструменту оптимізації оподаткування. 

На підставі визначення пріоритетної ролі подат-
кової політики в забезпеченні ефективності податко-
вих розрахунків основними напрямами в регулюванні 
системи відносин з приводу справляння податкових 
зобов’язань мають стати такі положення щодо політи-
ки оподаткування. По-перше, необхідно узгодити дефі-
ніцію податкової політики, керуючись напрацьованим 
понятійно-категоріальним апаратом, що дозволяє комп-
лексно розкрити базові положення щодо стимулювання 
податкової діяльності. 

Отже, по-перше, податкова політика має визнача-
тись як комплексна програма держави з реалізацією 
фінансово-правових компетенцій в мобілізації грошових 
ресурсів для виконання функцій, покладених з урахуван-
ням необхідності сприяння суспільно-економічному роз-
витку. Тобто це не лише діяльність держави, інструмент 
її впливу на підприємницькі структури, система заходів 

13,30%

5,60%

8,40%

61,6%

60,6%
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Податок на доходи фізичних осіб Податок на прибуток підприємств

Податок на додану вартість Акцизний податок Інше
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Рис. 1. Надходження в дохідну частину Державного бюджету України в розрізі основних податків за 2015–2016 рр. 
Джерело: складено за [21, с. 22].
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і відносин, управлінсько-регулятивна функція, а й вид 
державної політики, що має розроблятися, виходячи з 
необхідності стимулювання підприємницької діяльності. 

По-друге, слід визнати, що розробка податкової по-
літики має здійснюватися відповідно до бінарного підхо-
ду, тобто, керуючись не лише положеннями нормативно-
правових актів та інтересів держави, а також відповідно 
до потреб розвитку платників податків, їх стратегії, що 
змінюється на підставі трансформації умов і чинників 
господарювання. Отже, має бути реалізована комплек-
сна управлінська функція, що об’єднує інститути з по-
лярними, на перший погляд, інтересами та очікування-
ми, оскільки податки – це не лише тягар для платників 
податків, а й інструмент, завдяки якому забезпечується 
розвиток суспільства, економіки, держави. 

По-третє, важливо врегулювати базові положен-
ня розробки податкової політики для конструктивності 
у відносинах між платниками податків і державою. Ке-
руючись базовими та альтернативними принципами в 
розробці податкової політики та регулюванні податко-
вих розрахунків, можна мінімізувати негативізм щодо 
оподаткування, який є основною проблемою для регу-
лювання податкових зобов’язань.                    
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The banking system as a specific economic and legal 
structure provides its own special methods and tools 
for the functioning of the money market. Moreover, 

it is a first-order condition for growth of the economic ef-
ficiency, since it plays a leading role in ensuring the level of 
savings and investments in order to gain a strong position in 
both domestic and world markets. Both domestic and fore-
ign participants of foreign economic relations: exporters, 
investors and borrowers in the foreign market, international 
financial and industrial group with participation of Ukrai-
nian capital, and others are interested in the improvement 
of banking of foreign economic activities.

Issues related to foreign banking activities are consid-
ered in works of Russian scientists: M. Agarkov, I. Gurievich, 
A. Ioffe, L. Hole, E. Fleyshyts, Z. Shkundyna, Y. Basin, A. Di - 
denko, and domestic researchers: O. Vasyurenkо, O. Vov-
chak, V. Heyets, M. Denisenko, A. Dzyublyuk, M. Didkivs-
kiy, B. Lutsiv, A. Moroz, A. Peresada, S. Reverchuk, M. Sav-
luk, and others. 

The aim of the research is to study the theoretical 
foundations and current situation of foreign banking and 
financial institutions’ economic activities by the example of 
PJSC CB “PrivatBank”.

Determining factors in improving the competitive-
ness of a particular country in the international arena do 
not only include the current level of economic development 
but also the degree of integration of its banking system in in-
ternational economic relations. That is why challenges and 
trends for financial development and foreign transactions 
of banks in Ukraine, including PJSC CB “PrivatBank”, need 
further consideration.

The current operation of the financial institutions on 
servicing foreign trade activities provides totality of inter-
actions between the banking systems of different countries. 
One of the factors contributing to a successful functioning 
of Ukraine’s foreign trade sector is providing it with effective 
bank servicing. 

Banking operations in the global market are carried 
out through international banking departments, offices, 
branches and subsidiaries abroad as well as joint banks and 
offshore banks. Being an important link in international 
trade, banks, through providing a number of services to 
clients-traders, implement the following tasks:
 rendering maximum services to clients: exporters / 

importers;
 reducing the risks of international transactions;
 providing for foreign exchange earnings of the cli-providing for foreign exchange earnings of the cli-

ent, bank and country as a whole.
Operations on the financing of foreign economic activi-

ties include counseling; assistance in choosing payment terms, 
making cashless payments, providing bank guarantee, hedging 
foreign currency risks, crediting foreign operations, including 
those in the form of factoring and forfeiting (Fig. 1).

Types of banking services provided in the sphere of 
foreign economic activities include: direct and indirect fund-
ing, crediting and reducing export taxes, insuring (Fig. 2).

According to the annual report of the National Bank 
[2], as on 01.01.2015 in the State Register there were 
181 bank, of which 163 had the banking license 

(among them there are three state ones – JSC “Oschadbank”, 
JSC “Ukreximbank”, JSC “Goszembank”), including 51 bank 
with foreign capital, and 19 banks with 100% foreign capital 
(Fig. 3) [4].

The Ukrainian banking system in 2015 faced the fol-
lowing challenges:
 deficit of foreign currency and speculations in the 

currency market;
 high risks of devaluation and outflow of deposits;
 testing the quality of shareholders;
 introduction by the National Bank of its temporary 

administration and curators to many banks;
 presence of assets of questionable quality;
 unscrupulous bank managers;

Foreign economic activity of the bank  

Concluding the
contract on
correspondent
relations with
banks abroad and
the opening
of correspondent
accounts  

Other specialized
services, creating
and introducing
the newest
services,
developing the
banking system
both inside the
country and
abroad

 

 

Operations  on �nancing
of foreign economic activity
of enterprises: counseling; 
assistance in choosing terms
of payment, making cashless
payment, providing bank
guarantee, hedging foreign
currency risks, crediting foreign
trade operations

 

 

 

 

The opening
of factoring,
leasing and
other types of 
companies

Opening branches and o�ces abroad

Acquiring
ownership
interests in foreign
banks

Fig. 1. Foreign economic activity of the bank
Source: developed on the basis of [1–3].
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Types of banking
services provided

in the sphere
of foreign economic

activities  

Direct funding
of exporters 

Insuring exporters  

Indirect funding
of exporters

  
 

Reducing export
taxes  

Crediting
exporters

 

Fig. 2. Types of banking services provided in the sphere of foreign economic activities
Source: developed on the basis of [2; 3].
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 Fig. 3. The dynamics of development of the banking system in Ukraine for 2008–2015, units
Source: developed on the basis of [4]).

 illegal transfer of capital abroad;
 significant decline of profitability of the banking 

sector;
 lack of liquidity, etc.

Considering the dynamics of money transfers to 
Ukraine on a quarterly basis for the 2014–2015, it should 
be noted that there observed the growth in the transfer vol-
ume on average by 4.5% against Quarter I of 2014 each quar-
ter until Quarter IV (Fig. 4) [4; 5]. The existing instability 
in the dynamics of remittances indicates the emergence of 
the problem of the increasing of reliability and timeliness of 
funds transfers from one economic agent to another.

The reduction of export in 2014 was followed by a de-
cline of the investment attractiveness of the country under 
conditions of the growing uncertainty and high political and 
economic risks and capital outflow. The substantial deterio-
ration in market expectations with a simultaneous increase 
in demand for foreign currency increased its deficit. The dy-
namics of indices of the Ukrainian interbank currency mar-
ket in 2014 was formed under the influence of the complex 
political situation in the country and the military conflict 
in its eastern areas, which share in domestic exports have 
traditionally accounted for over 20%.

The net demand for non-cash foreign currency in 
2014 amounted to almost 10 billion in US dollar 
equivalent, and the hryvnia against the US dollar at 

the official exchange rate weakened its position by 97.3%. 
Let us consider in more detail the dynamics of change in the 
weighted average rate in the Ukrainian interbank currency 
market for January-September 2015 (Fig. 5) [5] and its im-
pact on foreign economic activity of banks.

The sharp rise of the exchange rate in February and 
relative stability of its performance in the following months 
ensured the stability of export-import bank operations. The 
exchange rate growth led to new currency shortages again. 

The main problem of modern commercial banks in 
Ukraine is ensuring financial stability of the banking system 
as a whole. In this regard, for further normal functioning of 
the banking system it is necessary not only to think about 
the loans taken from IMF, the World Bank and others but 
also about their reimbursement.

PJSC Commercial Bank “PrivatBank”, founded in 
1992, is a leader of the banking market in the country (19.5 
mln depositors with a market share of 26.4%), which is re-
ferred to banks of the “second wave” [6]. According to the 
British magazine “The Banker”, “PrivatBank” holds the 8th 
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Fig. 4. Volumes of money transfers to Ukraine and their growth rate for 2014–2015 in dynamics
Source: developed on the basis of [4; 5]
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Fig. 5. The dynamics of changes in weighted average rate in the interbank currency market of Ukraine  
for January-September 2015, UAH per 100 USD 

Source: developed on the basis of [4; 5].

position in the ranking of the largest banks in Central and 
Eastern Europe and the 332nd in the ranking of top 1000 
world banks.

The bank has subsidiary banks in Latvia (50.0% owner-
ship interest), Georgia (57.8% ownership interest), Portugal 
and Italy. Also, offices in Cyprus, China, Kazakhstan, Great 
Britain, Spain and Germany have been opened. The income 
of the bank by cord (from offshore companies of Ukrainian 
clients) has increased from 827 to 1.652 billion USD. The 
bank’s correspondent accounts and overnight placements 
with other countries banks have declined two times from 
12.3 to 9.5 billion UAH [7].

The bank provides a variety of services on international 
transactions and at the beginning of 2015 the turnover 
of foreign exchange transactions amounted to 50.7 bil-

lion USD. It has rendered services to 2,861 active customers, 
opened 16,220 foreign currency accounts, carried out 36,910 
consultations on foreign economic activity, etc [6, 7].

The bank provides financing of its customers’ import 
transactions using various documentary instruments com-
bining the elements of credit, guarantee and payment ser-
vices. Services on financing import transactions using credit 
and guarantee instruments (Tbl. 1) bring both direct benefits 
in the form of a lower cost of financing and a number of ad-
ditional advantages that may also be important for an enter-
prise or a company engaged in foreign economic activity.

In the current year 1045 the clients of “PrivatBank” 
have received 2339 guarantees amounting to 777 million 
UAH. The changes in major exchange rates used for conver-
sion of sums in foreign currency are presented in Fig. 6 [7].

The bank’s policy on open currency positions corre-
sponds to the Ukrainian legislation, which sets the regula-
tory limits for these positions, strict monitoring of compli-
ance carried by the NBU on a daily basis. Concentration of 
the currency risk of the bank at the end of the period and 
position in the national currency is provided in Table 2.
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Table 1

The main conditions of the post-import financing of international trade at “PrivatBank” 

No. Term Descriptin

1 Time period From a few months to 1 year

2 Maximum amount 100% of the total contract

3 Contract amount At least 100 000 USD

4 Financing currency Any freely convertible currency

5 Schedule of repayment At the end of the period in one payment together with accrued interest

6 Groups of goods to be financed Any group of products

7 Cost of financing
Determined in each individual case and depends on the current rate of Libor/
Euribor. The proposed by the client cover and the history of cooperation are 
taken into account

Source: developed on the basis of [6].

31.12.2013 31.12.2014
Weighted average rate 2013

Weighted average
rateUAH

Weighted average rate 2014
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10.62

19.23

15.68
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3.03

2.51
4.73

8.15

4.82

Fig. 6. The main (left scale) and average (right scale) foreign exchange rates for 2013–2014
Source: developed on the basis of [7].

Table 2

Concentration of foreign currency risk at the end of the reporting period and the position, mln UAH 

Mln 
UAH

As on 31 December 2014 As on 31 December 2013

Monetary 
financial 

assets

Monetary 
financial 
liabilities

Swaps, 
spots and 
forwards

Net balance 
and offbalance 
sheet position

Monetary 
financial 

assets

Monetary 
financial 
liabilities

Swaps, 
spots and 
forwards

Net balance 
and offbalance 
sheet position

UAH 131048 97714 (984) 32350 116404 86487 (2342) 27575

USD 78191 79073 (10908) (11790) 57657 59452 (6901) (8 696)

EUR 9590 21871 11461 (820) 6489 17029 9613 (927)

Other 3723 2311 450 1862 11603 10171 (412) 1020

Total 222552 200969 19 21602 192153 173139 (42) 18972

Source: developed on the basis of [6; 7].

The level of control over financial risks by the bank is 
obvious from the changes in the volume of profit, loss, and 
capital during the reporting period as a result of reason-
ably possible fluctuations in exchange rates with respect to 
the functional currency of a certain company used at the 
end of the period, with all other variables being constant 
(Tbl. 3) [7].

The risk was calculated only for monetary balances 
in currencies different from the functional currency of the 
company. When calculating the sensitivity of the US dollar 
to fluctuations of the exchange rate, the impact of the fair 
value of the derivative contract embedded into loans issued 
to customers was taken into account.
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In 2014, the bank made a profit of 37 million UAH (in 
2013 the figure made up 65 million UAH) through foreign 
currency transactions in terms of swaps, forwards and spots. 
This profit was consolidated with other comprehensive in-
come gains in the statement of profit and losses [6; 7].

During the shareholders’ meeting in April 2015, the 
shareholders of the bank decided to increase the 
share capital by 5,000 million UAH. On February 

6, 2015 the National Bank raised the refinancing rate from 
14% to 19.5%. On March 4, 2015 the NBU increased the dis-
counted rate from 19.5% to 30%. During the period from 
January to April 2015 the bank received additional refinanc-
ing loans in the amount of 8,480 million from the NBU. In 
March 2015 the bank signed additional agreements with the 
National Bank to extend the time limit for repayment of the 
refinancing loans to October 2015, with the original maturi-
ty dates being in February and March 2015. In February and 
March 2015 one of the bank’s shareholders gave his personal 
guarantee for repayment of the refinancing loans received 
from the NBU [6; 7].

International investors have approved the bank’s 
proposal on the extension of a syndicated loan agreement, 
which will enable the bank to spend the raised funds on in-
creasing the regulatory capital and including investments of 
the bank’s shareholders will make up 220 million USD. Be-
sides, the positive results of the negotiations with creditors 
will give an opportunity to continue redemption of bank 
Eurobonds in the amount of 200 million USD until 2018. 
Thus, the bank received support of 10 billion USD from in-
ternational investors [6].

CONCLUSIONS
The high degree of politicization of the Ukrainian 

economy has a negative impact on the state of the banking 
sector. In particular the Ukrainian banking system stability 
is negatively affected by the devaluation of the national cur-
rency; reduced liquidity, the sharp deterioration in the asset 
quality and the need for the restructuring of debentures of 

banks; the decrease of confidence in the banking institu-
tions and the decline in demand for certain bank products, 
etc. The Ukrainian banking system has practically ceased 
to perform its function of business crediting and got into a 
permanent crisis, dragging down the overall economic situ-
ation [4]. To stabilize the situation it is necessary:
 to strengthen the control of the NBU;
 to introduce a ban on the operations in the cur-

rency market, non-deliverable currency for early 
repayment of foreign currency loans taken by resi-
dents from non-residents, as well as a ban on pay-
ments in currency;

 to perform the daily managing of currency posi-
tions for each currency separately;

 to plan the balance of income and expenses re-
ceived/paid in foreign currency;

 to form reserves in the currency of the loans granted;
 to conduct the current measurement and monitor-

ing of compliance with the limits: the total long 
open foreign currency position (< 1 % of the regu-
latory capital) / total short open foreign currency 
position (< 10 % of the regulatory capital) [8].

Under current situation it is essential to pay attention 
to the incentives regarding national savings and innova-
tive investment. More than 20 years of the active work of 
“PrivatBank” in the Ukrainian foreign exchange market and 
the world financial markets as well as its perfect reputation 
enable the Bank to ensure the most favorable conditions for 
conducting foreign economic activity.                   
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Версаль Н. І. Фінансова система як продуцент фінансових шоків
Метою статті є з’ясування передумов перетворення фінансової системи на продуцента фінансових шоків. Зважаючи на той факт, що фінан-
сові шоки можуть виникнути лише за умови непередбачуваності майбутнього, основою даного дослідження стала посткейнсіанська теорія 
монетарної економіки. В результаті дослідження з’ясовано, що основними передумовами перетворення фінансової системи на дестабілізуючий 
фактор економіки є: суттєве зростання питомої ваги «too big to fail» фінансових корпорацій у фінансовій системі; розкручування спіралі спекуля-
тивного попиту та виникнення «цінових бульбашок» на ринках фінансових активів через появу нових видів фінансових корпорацій, ускладнення 
структури фінансових інструментів, зокрема в результаті сек’юритизації, та очікування надприбутків; неадекватний рівень державного регу-
лювання фінансових корпорацій; глобалізація фінансових ринків та можливість швидкої транскордонної трансмісії фінансових шоків.
Ключові слова: фінансова система, фінансові шоки, фінансові кризи, фінансові корпорації.
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УДК 336.71
Версаль Н. И. Финансовая система как продуцент  

финансовых шоков
Целью статьи является определение предпосылок преобразования 
финансовой системы в продуцента финансовых шоков. Учитывая 
тот факт, что финансовые шоки могут возникнуть лишь при усло-
вии непредсказуемости будущего, основой данного исследования ста-
ла посткейнсианская теория монетарной экономики. В результате 
исследования установлено, что основными предпосылками превраще-
ния финансовой системы в дестабилизирующий фактор экономики 
являются: существенное повышение удельного веса «too big to fail» 
финансовых корпораций в финансовой системе; раскручивание спи-
рали спекулятивного спроса и возникновение «ценовых пузырей» на 
рынках финансовых активов изза появления новых видов финансовых 
корпораций, усложнения структуры финансовых инструментов, в 
частности в результате секьюритизации, и ожидания сверхприбыли; 
неадекватный уровень государственного регулирования финансовых 
корпораций; глобализация финансовых рынков и возможность бы-
строй трансграничной трансмиссии финансовых шоков.
Ключевые слова: финансовая система, финансовые шоки, финансовые 
кризисы, финансовые корпорации.
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Versal N. I. Financial System as Producer  

of Financial Shocks
The article is aimed at determining the prerequisites for transformation of fi-
nancial system into producer of financial shocks. In view of the fact that finan-
cial shocks can occur only upon condition of unpredictability of the future, the 
basis for this study was the postKeynesian theory of monetary economy. As 
result of the study was found that the basic preconditions for the transforma-
tion of financial system into the destabilizing factor of economy are: the sig-
nificant increase of proportion of the «too big to fail» financial corporations 
in the financial system; the whipping up a spiral of speculative demand and 
the emergence of «price bubbles» in the markets for financial assets because 
of the emergence of new types of financial corporations, the further complex-
ity of structure of financial tools, in particular as a result of securitization, and 
expectation of superprofits; the inadequate level of the State regulation of 
financial corporations; the globalization of financial markets and the possibil-
ity of rapid crossborder transmission of financial shocks.
Keywords: financial system, financial shocks, financial crises, financial cor-
porations.
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Фінансова система еволюціонує в сучасному 
глобалізованому світі надзвичайно швидкими 
темпами. З’являються нові види як фінансових 

корпорацій, так і фінансових інструментів, які дозво-
ляють, на перший погляд, підвищити стабільність фі-
нансової системи в умовах неминучих дисбалансів, що 
є результатом виконання фінансовими корпораціями 
трансформаційних функцій. Неадекватне регулювання 
діяльності фінансових корпорацій у кінцевому підсум-
ку призводить до продукування фінансовою системою 
фінансових шоків, наслідками яких є кризові явища як 
локального, так і глобального характеру. Яскравим при-
кладом є глобальна фінансова криза 2007–2009 рр., яка 
стала серйозним викликом для економік розвинених 
країн, країн з ринком, що формується, та країн, що роз-

виваються, оскільки трансмісійні канали кризи вияви-
лися слабко передбачуваними в глобалізованому світі. 

Дослідження проблеми фінансових шоків та їх 
зв’язку з фінансовою системою є складовою робіт як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема Базиле-
вича В. [1], Бернда Р., Бургхофа Х.-П. [9], Бюссельман Е. 
[7], Гільфердінга Р. [3], Детцера Д., Херра Х. [12], Камін-
ського А. [4], Кіндлбергера Ч., Алібера Р. [13], Кротті Дж. 
[11], Лівайна Р. [14], Лютого І., Любкіної О., Шпигоць- 
кої Н. [15], Мінскі Х. [16; 17], Примостки Л. [5] та інших.

Метою статті є з’ясування передумов перетво-
рення фінансової системи на продуцента фінансових 
шоків.

Фінансові шоки можуть виникати через особли-
вості функціонування фінансової системи, яка базуєть-
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ся на ідеї фінансового посередництва. У даній статті фі-
нансова система та фінансова структура розглядаються 
в контексті роботи Р. Лівайна, згідно з якою фінансова 
система – це система, яка «…сприяє … хеджуванню та 
диверсифікації ризиків; провадить алокацію ресурсів; 
…мобілізує заощадження; сприяє обміну товарами та 
послугами» [14, c. 691], а фінансова структура – це «…
сукупність фінансових інструментів, ринків та інститу-
тів (які надають фінансові послуги – авт.)» [14, c. 689]. 
Це визначення характеризується двома моментами. 
По-перше, дає розуміння, які функції має виконувати 
фінансова система, але (як буде показано далі) не за-
вжди виконує; по-друге, дає підстави розглянути про-
блему фінансових шоків, які виникають через діяльність 
фінансових посередників на відповідних ринках з ви-
користанням фінансових інструментів, яка призводить 
врешті-решт до продукування шоків та виникнення фі-
нансових криз різної етіології. 

Ідея фінансового посередництва достатньо проста – 
залучення та розміщення коштів тимчасово вільних 
коштів фінансовими корпораціями на певних умо-

вах. Водночас, ця простота є відносною через необхід-
ність виконання фінансовими корпораціями трансфор-
маційних функцій [7, c. 10; 9, с. 51], кожну з яких можна 
асоціювати з відповідним фінансовим шоком (табл. 1).

У більшості сценаріїв виникнення фінансових шо-
ків варто звернути увагу на те, що це лише можливі сце-

нарії, іншими словами, їх виникнення не є обов’язковим. 
Тобто фінансова система лише за певних умов продукує 
фінансові шоки. Для того, щоб правильно оцінити таку 
«цікаву» особливість фінансової системи, необхідно 
розглянути основні підходи до теорії фінансових криз, 
оскільки результатом реалізації фінансових шоків до-
сить часто є виникнення фінансових криз. На сьогод-
ні можна виокремити дві основні теоретичні течії, які 
намагаються дати пояснення природі фінансових криз 
[11–13; 16].

Передусім, неокласична фінансова теорія. Від-
повідно до «…неокласичної дихотомії та нео-
класичного мислення, реальна сфера зрештою 

визначає економічний розвиток, а грошовій сфері рано 
чи пізно доводиться пристосовуватися» [12, с. 1]. Нео-
класична фінансова теорія справді базується на ідеї пер-
винності виробництва (реальної сфери) та вторинності 
фінансової сфери. Відповідно, якщо розглядати фінан-
сові кризи в цьому контексті, то циклічність розвитку 
реальної сфери породжує циклічність розвитку фінансо-
вої сфери. Проблема даного підходу полягає в тому, що 
фінансові корпорації розглядаються лише як фінансові 
посередники, без усвідомлення того, що вони можуть 
самостійно створювати гроші (ми не беремо до уваги 
емісійну функцію центрального банку). Це усвідомлення 
прийшло лише з розумінням причин глобальної фінансо-
вої кризи, коли банки самостійно створювали гроші, і це 

таблиця 1

трансформаційні функції фінансових корпорацій та сценарії виникнення фінансових шоків

трансформаційні функції Сценарії виникнення фінансового шоку

Трансформація обсягів –  
узгодження непропорцій-
ності залучених і розміщених 
коштів за обсягами

1. Залучення значного обсягу коштів завдяки невеликим внескам, у т. ч. їх збільшення через  
використання ефекту грошово-кредитної мультиплікації, зумовлює виникнення значного  
попиту на фінансові активи (буму), ціна яких зростає без тісного зв’язку з їх справжньою 
вартістю. У результаті, коли розпочинається ліквідація фінансових активів (масовий продаж  
фінансових інструментів, проблеми з поверненням кредитів тощо), вартість активів 
знижується, і фінансові корпорації не можуть виконати взяті на себе зобов’язання.  
2. Концентрація ризику через придбання великих пакетів фінансових інструментів певного 
виду, надання великих кредитів може бути джерелом значних втрат

Трансформація строків –  
узгодження довгострокових  
вимог і короткострокових 
зобов’язань, відповідно  
короткострокових вимог  
і довгострокових зобов’язань

1. Розміщення короткострокових коштів на довгостроковій основі передбачає можливість 
несправджених очікувань, зокрема в частині обслуговування боргу, вартості фінансових 
активів, що спочатку може бути компенсовано залученням нових інвесторів, вкладників, 
але врешті-решт призведе до побудови фінансової піраміди, яка за будь-якої негативної 
інформації або події може бути зруйнована, а отже, матиме наслідком невиконання 
зобов’язань фінансовими корпораціями.  
2. Розміщення довгострокових коштів на короткостроковій основі може спровокувати 
виникнення цінових бульбашок на фінансові активи та, як наслідок, через їх вибух – 
неспроможність виконати зобов’язання фінансовою корпорацією

Валютна трансформація – 
залучення коштів у одній 
валюті, а розміщення в іншій

1. Перетворення коштів з іноземної валюти в національну за умови слабкості останньої 
та відповідно її вищої дохідності в разі девальвації національної валюти може зумовити 
неспроможність виконання зобов’язань фінансових корпорацій в іноземній валюті.  
2. Перетворення коштів з національної валюти в іноземну за умови слабкості останньої 
та з метою захисту від інфляції в кінцевому підсумку може зумовити проблеми з якістю 
фінансових активів в іноземній валюті, а отже, й неспроможність виконати зобов’язання 
фінансовими корпораціями

Трансформація фінансових 
активів

Створення нових фінансових інструментів, які базуються на вже існуючих фінансових активах 
(сек’юритизація), за умови зниження вартості останніх або невиправданій їх оцінці, може 
спровокувати невиконання зобов’язань фінансовими корпораціями

Джерело: авторська розробка.
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не мало жодного стосунку до емісії грошей центральним 
банком і до розвитку реальної сфери. Обсяг кредитних 
дефолтних свопів у світі у 2007 р. становив 60 трлн дол. 
США [10], а світовий валовий продукт – лише 57,597 трлн 
дол. США [6], відповідно обсяг іпотечних цінних паперів 
у США сягав 7 трлн дол. США, а ВВП – 13,84 трлн дол. 
США [10]. Це є свідченням того, що фінансова система 
виконувала не лише функцію фінансового посередни-
цтва, перетворюючи депозити на кредити та інвестиції 
в цінні папери та інші фінансові активи, але й стала ак-
тивним підприємцем, який самостійно створював саме 
фінансові активи, які приносили прибуток. Це не пер-
ший випадок в історії фінансового посередництва: варто 
згадати Дж. Ло та створену ним кредитну систему. 

Отже, є економічні цикли, є зміни в реальному 
секторі, і вони визначають зміни у фінансовій 
системі згідно з неокласичною теорією. Але є 

ще один аспект неокласичної фінансової теорії, який є 
перешкодою для розвитку теорії фінансових криз в її 
рамках, – це оперування такими поняттями, як ефек-
тивні фінансові ринки та раціональні очікування, що ав-
томатично виключає можливість появи кризи, оскільки 
в ціні (процентній ставці) одразу відображаються всі 
зміни, що відбуваються на ринках, а тому моментально і 
безболісно відбувається перехід до нового еквілібріуму, 
нового стану рівноваги. Ця ідея також досить серйоз-
но пов’язана з ідеєю саморегулювання та самокорекції 
ринків. Варто відзначити, що це навіть не ідея, а еконо-
мічна парадигма, яка панувала до глобальної фінансової 
кризи [11, c. 3–4]. Вона була настільки переконливою, 
що інші точки зору не сприймалися належним чином. 
Проте глобальна фінансова криза розкрила проблеми 
неокласичної фінансової теорії, і з метою пояснення фі-
нансових криз і переосмислення ролі фінансової систе-
ми почали повертатися до першоджерел неокласичної 
теорії для її ревізії.

Кейнсіанська (посткенсіанська) теорія грошової 
(монетарної) економіки базується на тому, що майбутнє 
не є відомим, визначеним, а отже, й очікування економіч-
них агентів не є визначеними. І саме Дж. М. Кейнс довів, 
що грошова сфера є суттєвим елементом економічної 
системи. Ще краще це визначено Х. Мінскі: «Об’єктом 
кейнсіанського моделювання є те, що капіталістична 
економіка не може бути зрозуміла шляхом поділу її на 
реальний і фінансовий або монетарний сектори. Кейн-
сіанське моделювання передбачає, що основний аспект 
структури капіталістичної економіки визначається 
взаємопов’язаними балансами, звітами про доходи і ча-
совими рядами потоків грошових зобов’язань, які вті-
лені у фінансових інструментах» [17, с. 361]. Також на 
відміну від неокласиків посткейнсіанство базується на 
ідеї регулювання фінансових ринків як потенційно не-
стабільних, що вже було доведено функціонуванням фі-
нансової системи в період після Великої депресії 1929–
1933 рр. і до фінансової лібералізації кінця ХХ століття 
в більшості країн світу.

Яскравим послідовником Дж. М. Кейнса в контек-
сті саме теорії монетарної економіки є Х. Мінскі. Його 
теорія фінансової крихкості (нестабільності) активно 

дискутується, особливо з огляду на глобальну фінансову 
кризу 2007–2009 рр. Водночас, його підхід до розуміння 
сучасної економіки як «капіталізму фінансових менедже-
рів» [17, с. 362] є важливою основою розуміння дії фінан-
сових шоків, а також їх значної ролі у виникненні криз. 

Насправді, якщо подивитися як на Велику де-
пресію 1929–1933 рр., так і глобальну фінансову кризу 
2007–2009 рр., можна знайти багато цікавих паралелей. 
Власне, період до Великої депресії, за Х. Мінскі, – це пе-
ріод раннього капіталізму фінансових менеджерів, або 
фінансового капіталізму. 

Важливою роботою, в якій надається характерис-
тика цього періоду, є книга Р. Гільфердинга «Фінансовий 
капітал. Дослідження новітньої фази капіталістичного 
розвитку», в якій зазначається, що «характерною осо-
бливістю «сучасного» капіталізму є ті процеси кон-
центрації, які виявляються, з одного боку, у «знищенні 
вільної конкуренції», ... а з іншого боку – в усе більш 
тісному зв’язку між банковим і промисловим капіталом. 
Завдяки цьому зв’язку капітал ... приймає форму фінан-
сового капіталу, що представляє найвищу і найбільш 
абстрактну форму прояву капіталу» [3, с. ХV]. Це важ-
лива віха в розумінні важливості фінансового капіталу в 
розвитку економіки, коли він зі звичайного явища пере-
творюється в інструмент, який визначає темпи розвитку 
економіки. Але ще більш важливо розуміння того, що 
відбувається об’єднання чи, радше, злиття фінансового 
та інших форм капіталу: «Фінансовий капітал знаменує 
уніфікацію капіталу. Раніше розділені сфери промисло-
вого, торгового і банкового капіталу поставлені тепер 
під керівництво фінансової аристократії, яка об’єднує 
в тісній персональній унії панів промисловості і банки» 
[3, с. 351]. Це також є основою для розуміння природи 
фінансових криз, яка визначається Р. Гільфердингом до-
сить неоднозначно, у традиціях Дж. Ло: «Призупинення 
збуту доходить до крайніх меж, коли воно ускладнюєть-
ся банковою та грошовою кризою. Але якщо для потреб 
обігу видаються необхідні кредитні гроші, то можна 
і уникнути грошової кризи ... Грошові кризи постійно 
виникають тільки в тому випадку, якщо банки ... зустрі-
чали перешкоду тому, щоб надавати в розпорядження 
необхідні кредитні гроші» [3, с. 320]. 

Таким чином, фінансова криза, як і економічна 
криза, можуть бути обумовлені недостатньою 
пропозицією кредитних грошей, тобто шоком 

кредитної рестрикції, чи шоком недостатньої кредитної 
експансії. Якщо говорити сучасною мовою, то як фінан-
сові, так і нефінансові корпорації стикаються з пробле-
мою ліквідності, яка обумовлена недостатністю грошей 
в економіці. Здавалося б, розв’язання даної проблеми –  
це випуск нових грошей, яких би вистачило для покриття 
попиту на гроші. Але той же Р. Гільфердинг помітив ще 
одну цікаву особливість: «Під час розквіту попит переви-
щує пропозицію ... Тут також слід відзначити, що попит 
в цей період нерідко набуває спекулятивного характеру. 
Купують в розрахунку на те, що ціни будуть піднімати-
ся. Підвищення ціни, що обмежує споживчий попит, як 
раз стимулює попит спекулятивний» [3, с. 218]. Отже, 
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ми отримуємо достатньо серйозне протиріччя: фінансові 
корпорації мають створювати нові гроші для задоволен-
ня спекулятивного попиту, який нічим не забезпечений; 
розкручування цієї спекулятивної спіралі обов’язково на 
певному етапі має зупинитися, то чи не краще, якщо це 
станеться раніше? Одночасно виникає й інше запитання: 
а хто має зупинити розкручування спекулятивної спіралі? 
Як показує історичний досвід, самостійно фінансові кор-
порації цього зробити не можуть, а отже, цілком логічним 
стає втручання в ці процеси держави.

Розглянемо основні ознаки капіталізму фінансових 
менеджерів, які виокремлює Х. Мінскі [17, с. 363], 
з огляду на сучасність. По-перше, практично весь 

бізнес організований як корпорації. Ця перша теза є дуже 
важливою, оскільки корпоратизація означає зростання 
масштабів економічної діяльності, а отже, є тенденцією 
до виникнення нестабільності. Одна справа, якщо збан-
крутує з тих чи інших причин невелика компанія, малий 
підприємець, і зовсім інша – велика корпорація (неза-
лежно від того, фінансова чи не фінансова). Наприклад, 
у США в 1990 р. 10 (20) найбільших банків тримали 10% 
(12%) фінансових активів, у той час як у 2009 р. – 50% 
(70%) [19, с. 818]. Ця ж тенденція характерна і для інших 
країн, зокрема з ринками, що формуються [2, с. 8–10].

По-друге, ця теза є важливою з огляду на те, що зна-
чна частина зобов’язань корпорацій утримується фінан-
совими корпораціями (банками, страховими компанія-
ми, пенсійними фондами тощо). Отже, якщо банкрутує 
нефінансова корпорація, це може призвести до банкрут-
ства фінансової корпорації, тому що їх баланси по’вязані. 
Також хотілося б підкреслити, що фінансові корпорації 
утримують не тільки частину зобов’язань нефінансових 
корпорацій, але й їх власний капітал, оскільки більшість 
корпорацій на сьогодні є відкритими, а отже, їх акції 
(власний капітал) торгується на біржових і позабіржових 
майданчиках, і, до речі, може бути відмінним об’єктом 
спекуляції та виникнення цінових бульбашок.

По-третє, поява нових фінансових корпорацій (за 
часів Х. Мінскі – пенсійних і взаємних фондів, на сьогод-
ні цей перелік суттєво збільшився, у т. ч. за рахунок фі-
нансових корпорацій з іноземним капіталом). Діяльність 
цих інститутів важлива з огляду на добробут економічних 
агентів – як корпорацій, так і домогосподарств. Водночас 
ці інститути варто оцінювати з огляду на формування та 
розміщення коштів. З точки зору формування коштів і 
соціальної ролі пенсійні фонди – це джерело майбутніх 
додаткових доходів за досягнення певного віку. Водно-
час сьогодні ці домогосподарства відмовляються від 
частини витрат на споживання та інвестують свої кошти 
в більшості випадків задовго до пенсійного віку. Отже, 
завдання пенсійних фондів – збереження і примноження 
інвестованих коштів, тобто мають бути придбані активи, 
які забезпечать досягнення вищеозначеної цілі. Вкладен-
ня передбачені, як правило, у фінансові активи, зокрема 
цінні папери. Отже, поява нових фінансових корпорацій –  
це додатковий попит на фінансові активи, що, своєю чер-
гою, може призвести і призводить до виникнення фінан-
сових шоків. Та ж сама ідея закладена і у функціонуванні 
взаємних фондів: залучаються кошти дрібних інвесторів, 

які мають, наприклад, 10 доларів США. Іншими словами, 
інвесторів, кошти яких ніколи б не потрапили на ринок, 
якби не створення взаємних фондів. Це знову ж таки до-
датковий попит, передусім, на фінансові активи, це до-
даткові ресурси, які були неочікуваними. Якщо вважа-
ти, що вони почали активно створюватися в 1970-х рр.,  
то станом на 2014 р. активи цих фондів у світі склада-
ли близько 31 трлн дол. США. Активи банків станом 
на 2014 р. становили близько 150 трлн дол. США [18]. 
Таким чином, очевидно, що нові фінансові корпорації 
можуть суттєво вплинути і трансформувати потоки гро-
шових зобов’язань.

По-четверте, Х. Мінскі наголошує, що регулю-
вання таких фінансових корпорацій достатньо обмеже-
не. Зрозуміло, що це може сприяти розвитку ситуацій, 
які, врешті-решт, стають дестабілізуючими. Яскравий 
приклад – уроки глобальної фінансової кризи. Так, пен-
сійним фондам дозволяється інвестувати кошти в цінні 
папери з високим рейтингом, а отже, існує захист ін-
весторів. Вони знають напевне, що тільки високоякісні 
цінні папери потраплять до портфеля пенсійного фонду. 
Водночас, на ринок виходить корпорація, цінні папери 
якої є нижчої якості, а отже, недостатньо надійні. За ло-
гікою, пенсійний фонд не має права вкладати кошти в 
такі цінні папери, оскільки існує законодавче обмежен-
ня щодо якості цінних паперів. Паралельно з’являється 
інший інститут (страхова компанія, банк), який має 
необхідний рейтинг, і цей інститут надає гарантію на 
випадок банкрутства корпорації. Начебто, проблему ви-
рішено, пенсійному фонду можна вкладати кошти в цін-
ні папери цієї корпорації. Однак виникає інше питання:  
а чи спроможні страхова компанія чи банк виконати 
свою гарантію? Як показала глобальна фінансова криза –  
ні. Цей приклад наочно засвідчує, наскільки регулюван-
ня може мати вади, і це стосується як державного регу-
лювання, так і саморегулювання. 

По-п’яте, метою пенсійних та взаємних фондів є 
максимізація вартості інвестицій. Зрозуміло, що вони на-
магатимуться ризикувати. І не просто ризикувати, діючи 
у відповідному законодавчому полі, а знаходити шляхи 
його обходження, що мало і матиме наслідком розвиток 
фінансових інновацій, наприклад, складних структур на 
кшталт сек’юритизації. Ефективність діяльності таких 
нових фінансових корпорацій вимірюватиметься отри-
маним прибутком. Підкреслю, не тільки прибутком у 
вигляді дивідендів, процентів, але й зростання вартості 
фінансових активів, яку в умовах невизначеності (особ-
ливо в умовах розігрітих очікувань) обрахувати практич-
но неможливо. Це було в 1720-х рр. у Франції за Дж. Ло, 
і це було у 2000-х рр. у США за активного буму розвитку 
доткомів. І це було багато разів у минулому і буде в май-
бутньому. Історія повторюється з певними елементами 
новизни. Чому? Якщо проаналізувати дослідження впли-
ву грошей, передусім отримання грошей, на мозок, то 
отримаємо цікавий результат: мозок людини однаково 
реагує в очікуванні на отримання дози кокаїну та отри-
мання грошей від спекуляцій, отримання надприбутку 
[20]. Ключове слово – можливість. Не факт, що людина 
отримає цей надприбуток, існує лише можливість. Зви-
чайно, на думку психологів, – це не є свідченням нера-
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ціональності поведінки, але все ж це й не можна назвати 
раціональною поведінкою. Тривалий час економічний 
агент може поводитися раціонально, але обов’язково 
будуть моменти, передумови, які ввімкнуть механізм не-
раціонального поводження з грошима.

Якщо ж відійти від психологічного розуміння ролі 
прибутку фінансових корпорацій і дати оцінку його ди-
наміки, то варто зауважити, якщо у 1929 р. питома вага 
прибутків фінансових корпорацій у США1 у загальному 
обсязі прибутків корпорацій становила близько 15%, то у 
2000-х рр. зросла до більше, ніж на 35% і навіть після гло-
бальної фінансової кризи становила більше 25% (рис. 1). 

цій у загальному обсязі прибутків корпорацій у США за 
1929–2015 рр., можна констатувати, що фінансові корпо-
рації суттєво наростили свої прибутки, а, отже, цілком 
логічно припустити, що й їх ризики також зросли. 

Варто також звернути й увагу на те, наскільки 
швидко відбувалося відновлення фінансових корпо-
рацій порівняно з нефінансовими після криз, які мали 
місце впродовж зазначеного проміжку часу (наприклад, 
кризи 1970-х рр., кризи 2000-х рр.), а також на той факт, 
що скорочується розрив між зростанням прибутків фі-
нансових і нефінансових корпорацій. По-четверте, фі-
нансові корпорації в сучасному глобалізованому світі з 

1 Економічна та фінансова системи Сполучених Штатів Америки на 
сьогодні є основою більшості економічних досліджень, оскільки 
в більшості випадків є визначальною для економік інших країн 
світу. Також США є «законодавцем моди» з розвитку фінансових 
корпорацій, фінансових ринків та фінансових інструментів).

Питома вага прибутків фінансових корпорацій у загальному обсязі
прибутків корпорацій у США, % (ліва вісь)
Логарифмований обсяг прибутків фінансових корпорацій у США (права вісь)

Логарифмований обсяг прибутків нефінансових корпорацій у США (права вісь)
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Рис. 1. Динаміка показників прибутку в СшА, 1929–2015 рр.
Джерело: складено за [8].

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначи-
ти, що, по-перше, фінансові корпорації стають 
рівноцінними, а в деяких розвинутих країнах –  

домінуючими економічними агентами порівняно з не-
фінансовими корпораціями. Крім того, корпоратиза-
ція зумовила появу таких фінансових корпорацій, які 
сьогодні називаються системно важливими і з якими 
пов’язується ідея «too big to fail». По-друге, фінансові 
корпорації постійно збільшують пропозицію грошей, 
яка забезпечується не стільки пасивним фінансовим по-
середництвом, скільки активним створенням грошей,  
у т. ч. через запровадження фінансових інновацій. Не-
безпека такого збільшення полягає в тому, що почина-
ють фінансуватися «ілюзорні» проекти, передумовами 
виникнення яких є спекулятивний попит. По-третє, 
фінансові корпорації прагнуть до максимізації прибутку,  
а отже, їх діяльність є ризиковою. Зважаючи на дані щодо 
динаміки питомої ваги прибутків фінансових корпора-

відкритими фінансовими ринками стають транснаціо-
нальними, що суттєво посилює можливості трансмісії 
фінансових шоків з одного регіону до іншого.                
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Амалян Н. Д. Глобальний надлишок заощаджень і грошово-кредитна 

політика: причинно-наслідкові зв'язки
Глобальна фінансова криза стала знаковою як у повсякденному житті 
населення всіх розвинених країн, спричинивши Велику рецесію, так і в 
економічній теорії, демонструючи недієвість традиційних інструмен-
тів грошовокредитної політики. Причини фінансової кризи, заходи 
щодо її пом’якшення, фактичні та майбутні наслідки кризи стали най-
більш обговорюваними темами серед фахівців. Голова ФРС Бен Бернан-
ке поклав провину за кризу на зовнішні чинники, а саме: на глобальний 
надлишок заощаджень, у той час, як інші дослідження вказують на 
внутрішні чинники. У статті представлено аналіз обох підходів і ста-
виться під сумнів обґрунтованість інтерпретації Бена Бернанке щодо 
причин і наслідків глобального надлишку заощаджень. Надаються до-
кази того, що саме грошовокредитна політика ФРС, ЄЦБ і Банку Ан-
глії роздуває глобальний надлишок заощаджень. Також перераховано 
ризики експансивної неортодоксальної грошовокредитної політики в 
Єврозоні та у США.
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и денежно-кредитная политика: причинно-следственные связи
Глобальный финансовый кризис стал знаковым как в повседневной 
жизни населения всех развитых стран, породив Великую рецессию, 
так и в экономической теории, демонстрируя безрезультативность 
традиционных инструментов денежнокредитной политики. Причи-
ны финансового кризиса, меры по его смягчению, фактические и бу-
дущие последствия кризиса стали наиболее обсуждаемыми темами 
среди специалистов. Председатель ФРС Бен Бернанке возложил вину 
за кризис на внешние факторы, а именно: на глобальный избыток 
сбережений, в то время как другие исследования указывают на вну-
тренние причины. В статье представлен анализ обоих подходов и 
поставлена под сомнение обоснованность интерпретации Бена Бер-
нанке относительно причин и последствий глобального избытка сбе-
режений. Представлены доказательства того, что именно денежно
кредитная политика ФРС, ЕЦБ и Банка Англии раздувает глобальный 
избыток сбережений. Перечислены риски экспансивной неортодок-
сальной денежнокредитной политики в Еврозоне и в США.
Ключевые слова: глобальный избыток сбережений, неортодоксаль-
ная денежнокредитная политика, количественное смягчение, отри-
цательная процентная ставка, постоянная стагнация.
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Global saving glut (GSG) is a term coined by a for-
mer Chairman of the Federal Reserve System Ben S. 
Bernanke (at that time a member of the FRS Board 

of Governors): for the first time he used it in his speech in 
2005 in Richmond, Virginia [1]. It is, in brief, a short code 
for a situation in which the volume of world’s desired sav-
ings exceeds desired investments. 

In Ben Bernanke’s opinion, GSG, being caused main-
ly by external factors, became one of the main sources of 
global financial crisis of 2007-2008. To manage fallout of the 
crisis, FRS, accompanied by ECB and major national central 
banks, after extensive application of all available classical 
tools proceeded to unorthodox policies, including originally 
subprime lending, and later – quantitative easing and zero/
negative interest rates. 

The aim of the article is to examine cause-and-effect 
relations between monetary policy (especially in the USA) 
and global saving glut, concurrent with the analysis of the 
possible consequences of GSG itself and phenomenon en-
gendering it.

The emergence of global saving glut was dated by Ben 
Bernanke “past 8 to 10 years”, meaning 1995-1998. The main 
cause of the new phenomena, in the opinion of FRS Chair-
man, was a combination of diverse forces/developments 
that had created a significant increase in the global supply of 
savings; these developments included the following:
 strong saving motives of rich countries with ag-

ing populations, which caused mature industrial 
economies as a group seek to run current account 
surpluses and thus to lend abroad; 
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 a series of financial crises experienced by develop-
ing countries in the past decade or so, which trans-
formed the developing world from a net user to a 
net supplier of funds to international capital mar-
kets; 

 the demand for “war chests” of the most prosper-
ous developing countries that had escaped the 
worst effects of the crisis but remained concerned 
about future crises, notably China;

 the sharp rise in oil prices that resulted in current 
account surpluses of oil exporters; 

 development and adoption of new technologies 
and rise of the productivity in the United States 
(together with the country’s long-standing advan-
tages, such as low political risk, strong property 
rights, and a good regulatory environment) that 
made the U.S. economy exceptionally attractive to 
international investors during that period, etc.

The consequences of these developments, as Ben Ber-
nanke stated, was huge inflow of capital ($530 billion) to the 
US debt market buying American Treasury securities and ot-
her assets (as an interim result) and GSG (as a net result) [1].

With a helping hand of FRS Chairman, the term 
‘global saving glut’ became a set phrase widely discussed 
in modern problem-oriented literature. Ten years later Ben 
Bernanke himself reiterated his theses, taking a global per-
spective and listing external factors as main causes of Great 
Recession [2].

According to FRS Chairman, it were strong inflows of 
capital that gave birth to subprime crisis (housing bubble) 
in the USA, while “the link between the monetary policy in 
the early part of the past decade and the rapid rise in house 
prices that occurred at roughly the same time” is “at least, 
weak” [3]. 

Bernanke’s hypothesis strongly influenced economists’ 
analysis; in many cases it was fully accepted (for example, 
the one carried out by J. Tatom, N. Ferguson, P. Krugman 
and R. Wells, A. Belke and D. Gros), while in other cases 
the authors (J. Taylor, F. Mishkin, W. Seyfried and R. Col-
lege, P. Mizen, T. Bracke and M. Fidora, D. Mayer-Foulkes, 
D. Diamond and R. Rajan, F. Sà, P. Towbin and N. Wieladek 
and B. Giancarlo, C. Borio and P. Disyatat, M. Bordo and  
J. Landon-Lane) pointed to the monetary policy of the Fed-
eral Reserve as a cause of the crisis.

For the last decade the term “GSG” became one of the 
hottest issues. The whole legion of politicians and econ-
omists took up the idea, simultaneously presenting 

their own interpretation of the causes and effects of GSG. 
The whys and wherefores of GSG. The most compre-

hensible explanation of the invalidity of Ben Bernanke’s 
statement was presented by Bertocco Giancarlo: “If we 
consider a world composed of two geographical areas, one 
being an economically advanced country, the U.S., and the 
other being an emerging economy, we can assume that the 
trade between the two areas would be carried out in the 
currency of the more developed country, i.e. the U.S. dol-
lar. In this case, the money accumulation process by the … 
producers in the emerging economies cannot only be the 
result of their decision to produce more …, but it is the con-

sequence of the sale … to U.S. consumers or entrepreneurs”. 
Again, “the purchase … by the U.S. is only possible thanks 
to the availability of dollars”. Therefore, “the availability of 
money to U.S. consumers or entrepreneurs does constitute 
the necessary origin of the process that determines the sym-
metrical imbalances in the trade balances of the U.S. and 
of the emerging economies… The accumulation of money 
by emerging countries and the consequent trade balance 
surplus are not the cause of the housing bubble, but rather 
the result of the decision of the U.S. financial system to ex-
pand credit to households and firms; the phenomenon of 
speculation is linked to the presence of a bank money that 
permits to underline the concepts of wealth, investments, 
innovations and uncertainty. These elements, which lead to 
recognize the endogenous nature of crises, are neglected by 
the mainstream theory” [4].

In a more sophisticated manner John B. Taylor, basing on 
the statistical analysis, argued that excessively low poli-
cy rates led to the housing bubble: “government actions 

and interventions caused, prolonged, and worsened the fi-
nancial crisis. They caused it by deviating from historical 
precedents and principles for setting interest rates, which 
had worked well for 20 years” [5]. W. Seyfried and R. Col-
lege [6] demonstrated that the loose monetary policy signif-
icantly affected housing price rise in Ireland, Spain and the 
USA in the recent years. Frederic Mishkin [7] commended 
that “although it is far from clear that the Federal Reserve 
is to blame for the housing bubble, the explosion of micro-
economic research, both theoretical and empirical, suggests 
that there is a case for monetary policy to play a role in cre-
ating credit bubbles”. F. Sá, P. Towbin and T. Wieladek [8] 
used a panel data of the OECD countries to prove that the 
monetary policy and capital inflows shocks had a significant 
and positive effect on the real house prices, real credit to the 
private sector and real residential investment. Claudio Borio 
and Piti Disyatat [9] indicated that it was not the global sav-
ing glut but credit creation, that became a defining feature 
of the monetary economy, which played a key role as a main 
contributor to the financial crisis. 

Statistics apparently verifies their point of view.
Quantifying the volume of the global saving glut. 
Solving the problem of cause-and-effect relations be-

tween the GSG and FRS monetary policy may be facilitated 
by statistics:
 in 2005 Ben Bernanke, defining the causes of GSG, 

indicated the $530 billion deficit of the US current 
account, which in his opinion was the main reason 
of GSG; 

 between February 1, 2006 and February 3, 2014 
(period of FRS under Ben Bernanke’s guidance) 
the monetary base in the USA was increased from 
$836 billion to $3.88 trillion [10] – that is by more 
than $3 trillion. 

 similar policy of quantitative easing (still in pro-
cess) in Europe has already resulted in increase of 
the monetary base in Eurozone by €1.1 trillion and 
in the United Kingdom – by £375 bn.

The emission of such a huge amount of new money 
was accompanied by the lowering of corresponding prime 
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rates: dealing with woes of Great Recession, Chairman of 
FRS let effective federal fund rate fall from 5.25 % to 0.07% 
[11] while Governors of Bank of England decreased the of-
ficial bank rate from 5.75% to 0.25% [12]. 

The most drastic arrangements were made by Ma-
rio Draghi, who let the ECB’s fixed rate fall from 3.25% to 
–0.40% [13]. Similar negative interest rates were set in 2009 
in Sweden, in 2016 – in Denmark and Switzerland (not di-
rect participants in the Euro currency zone) and in Japan. 

In an interview in December 2015, a former Federal 
Reserve Chairman Ben Bernanke said that FRS was likely to 
add negative interest rates as a policy tool. And in February 
2016 a testimony before the US House of Representatives, 
FRS Chairwoman Janet Yellen stated that negatives were 
still on the policy table. 

Such policy, according to the theory, was supposed to 
stimulate economy – vast amount of cheap money had to 
raise both consumption and investments. But in reality at 
the moment of Ben Bernanke’s discharge from the duties 
of FRS Chairman we were witnessing a down-drift of the 
multiplier in the USA below one – to 0.7 [14] – the figure 
theoretically invalid. 

In light of this several actual topics for discussion 
sprang up. 

One of them is a ‘liquidity trap’. This trap, according 
to the definition in Business dictionary, refers to 
the situation where bank cash-holdings are rising 

and banks cannot find sufficient number of qualified bor-
rowers even at extraordinary low rates of interest. It usually 
happens where people are not buying and firms are not bor-
rowing (for inventory or plant and equipment) because the 
economic prospects look dim, investors are not investing 
because expected returns from investments are low, and/or 
a recession is beginning. People and businesses hold on to 
their cash and thus get trapped in a self-fulfilling prophecy.

Before the Great Recession all of us were adhering 
to traditional Hicks-Krugman interpretation of the liquid-
ity trap. In conformity with it, when an economic shock 
knocks an economy into a bad equilibrium and the rates fall 
to zero (at this point the monetary policy loses its punch 
and the economy remains sank into a shortage of demand), 
the govern ment either needs to borrow gravely and spend 
to boost demand, or the central bank needs to promise to 
tolerate high inflation at some point in the distant future.

An alternative view emerged over the course of the 
recession, which Ryan Avent calls the Friedman-Schwartz-
Bernanke story [15]: Ben Bernanke’s Federal Reserve System 
adopted a version of Milton Friedman and Anna Schwartz 
view: that liquidity trap is only a trap for an insufficiently ag-
gressive central bank. Use an enough unconventional mon-
etary policy, and the trap can be overcome. 

And so the Federal Reserve System never attempted 
to gin up any sort of regime change, or to dramatically in-
crease the market’s expectations for future inflation. Instead, 
it used in turns QE1, QE2, QE3 and promised to keep rates 
low for as long as necessary to support demand; Ben Ber-
nanke himself [2] listed prerequisites for success: “1) China 
continues to move away from export dependence toward 
greater reliance on domestic demand; 2) the buildup of fore-

ign reserves among emerging markets, especially in Asia, 
continues to slow, and (3) oil prices remain low.... If global 
imbalances in trade and financial flows do moderate over 
time, there should be some tendency for global real interest 
rates to rise, and for US growth to look more sustainable”; 
all of them are evidently exogenous.

Contrary to Ben Bernanke’s approach teeming econo-
mists adhere to the Hansen-Summer’s concept of “secular 
stagnation”. 

Alvin Hansen, who is best known for his introduction 
of Keynesian economics in the United States in the 1930s, 
all his professional life, was a diligent researcher of business 
cycles; in the late 30s analysis of the aftermath of Great De-
pression led him to the detection of a secular stagnation as a 
possibility for the United States economy [16]. 

In the wake of Great Recession 71st Secretary of 
the Treasury and a former Chief Economist of the World 
Bank Lawrence H. Summers justified the application of 
Hansen’s term to the current US economy stating that 
“macroeconomics, just 6 or 7 years ago, was a very different 
subject than it is today”. And “it is fair to say that 6 years ago, 
macroeconomics was primarily about the use of monetary 
policy to reduce the already small amplitude of fluctuations 
about a given trend, while maintaining price stability… 
Today, we wish for the problem of minimizing fluctuations 
around a satisfactory trend… Today, it is increasingly clear 
that the trend in growth can be adversely affected over the 
longer term by what happens in the business cycle. And 
today, there are real questions about the efficacy of monetary 
policy, given the zero lower bound on interest rates” [17]. 
As L. Summers declared, one of the most relevant issues at 
present is a prospect of secular stagnation. 

According to modern definition, secular1 stagnation 
is a condition of negligible or no economic growth 
in a market-based economy, when the percentage 

of savings is likely to start exceeding that of longer-term 
investments in, for example, infrastructure and education, 
that are necessary to sustain future economic growth. The 
absence of such investments (and, consequently, of the eco-
nomic growth) leads to declining levels of per capita income 
(and, consequently, of per capita savings). With the reduced 
percentage savings rate converging with the reduced invest-
ment rate, economic growth comes to a standstill – i.e., it 
stagnates [18]. In his keynote address at the NABE Policy 
Conference in 2014, Larry Summers proved the presence of 
all the main features of the secular stagnation in the Ameri-
can economy on the basis of comprehensive statistical data. 
And his statement is receiving more and more powerful 
backing from an increasing number of economists.

Another topic for consideration is an economic es-
sence of the ‘negative interest rate’.

From university textbooks we remember Zero Lower 
Bound Problem (ZLBP): a situation in which the central 
bank of a country wants to lower the short-term nominal 

1 The term secular in this context is used in contrast to cyclical or 
short-term, and suggests a change of fundamental macroeconomic 
dynamics.
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interest rates but faces a hindrance when the interest rate 
reaches or nears zero and cannot lower it further. But at 
present we witness rates going below zero in all major Eu-
ropean countries. 

Usually central banks pay interest on the excess re-
serves – those above the minimum level required –  
of commercial banks. As a rule, banks prefer not 

to hold excess reserves because the interest rates offered by 
central banks are much lower than the market ones. Howe-
ver, when financial risks rise some commercial banks choose 
to hold higher reserves with the central banks. On a large 
scale this is leading to a credit freeze. 

In order to avoid such a situation some central banks 
and ECB started to charge money for excess reserves instead 
of paying for them. They do it in an attempt to prod com-
mercial banks to lend more money to businesses and con-
sumers rather than maintain large balances with the central 
bank. As a matter of fact, they are forcing commercial banks 
to leverage their balance sheet to a higher level, to cut down 
on excess reserves and lend – or the central bank is going 
penalize the banks by charging interest on their deposits.

In practice such policy is fraught with serious risks: 
(i) If commercial banks decide to pass on the cost of 

the negative rates to their customers (i. e. to charge custom-
ers for keeping their savings in the bank), the customers 
might simply withdraw their savings. In a worst-case sce-
nario, this could create a run on the banks. Net result – inhi-
bition of free flow of funds through the financial system (i.e. 
effect reverse to required).

The likelihood of such result can be demonstrated 
by the rising visibility of the term “disintermediation risk” 
(reduction in the use of banks and savings institutions as 
intermediaries in the borrowing and investment of money, 
in favor of direct involvement in the securities market) in 
economic literature.

(ii) Visa versa, if the banks continue to absorb the 
costs, it would shrink their profits. As of today net interest 
income as a share of banks’ total income has already fallen 
by 13%: from 67.6 percent in 2008 to 58.7 percent in 2014 
[19]. As a result bank valuations have already suffered. 

(iii) Drop in the interest income spurs banks to in-
crease their exposure to lower quality operations and assets: 
either by means of speculations in more risky derivatives 
or lending to unreliable borrowers (i.e. back to sub-prime). 
With yields on safe assets growing short the chances of port-
folio rebalancing towards riskier assets are rising.

(iv) Negative interest rates also have a profound im-
pact on foreign exchange markets. Interest rate differentials 
from one currency to another drive the future value of cur-
rencies: any central bank implementing Quantitative Easing 
and/or lowering rates into more negative levels is putting 
downward the pressure on its currency. The end result is 
currency dumping and currency wars. 

In theory negative interest rates (and the notion of 
negative time preference) come laden with the sign of the 
end of classical theories of money and monetary policy as 
money cease to be a scarce resource. 

CONCLUSIONS
Today global gross savings are about 24% of global 

GDP [20] and, in analysts’ judgments, global savings glut is 
more likely to swell than ebb. Whether it is the cause of the 
expansive unorthodox monetary policy in Eurozone and in 
the USA, or its consequence, the time is ripe for revision 
of the economic essence of abundant fiduciary money and 
onset of devising new instruments of post-crisis remedial 
actions. An optimal scenario would be design of effective 
crisis avoidance tools.                    
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Волохата В. Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку
Метою статті є поглиблення теоретикометодичних положень щодо використання нецінових методів управління залученими ресурсами банку. 
Визначено переваги і недоліки цінових і нецінових методів управління залученими ресурсами. Доведено доцільність і необхідність більш широкого 
їх використання в процесі управління залученими ресурсами в умовах глобалізації, криз та підвищеного рівня конкурентної боротьби в банківсько-
му секторі. Проведено ретельний аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності категоріального апарату нецінових методів управління 
залученими ресурсами банку, за результатами якого запропоновано авторське визначення сутності поняття «нецінові методи управління залу-
ченими ресурсами банку». Перспективи подальших напрямків дослідження вбачаються в розробках у сфері класифікації нецінових методів управ-
ління залученими ресурсами. Уточнення також потребують принципи, інструменти та особливості їх використання, процес управління за-
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Волохатая В. Е. Неценовые методы в управлении привлеченными 

ресурсами банка
Целью статьи является углубление теоретикометодических поло-
жений относительно использования неценовых методов управления 
привлеченными ресурсами банка. Определены преимущества и недо-
статки ценовых и неценовых методов управления привлеченными ре-
сурсами. Доказана целесообразность и необходимость более широко-
го их использования в процессе управления привлеченными ресурсами в 
условиях глобализации, кризисов и повышенного уровня конкурентной 
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sources in the context of globalization, crises, and the increased competition 
in the banking sector have been proved. A thorough analysis of the existing 
approaches to determine essence of methods of the categorical apparatus of 
the nonprice management of attracted resources of bank was carried out, 
on results of which the author’s own definition of essence of the notion of the 
«nonprice methods of management of the attracted resources of bank» was 
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in the sphere of classification of the nonprice methods of managing the at-
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У сучасних умовах найважливішою складовою еко-
номічного прогресу країни є банківський сек-
тор. Забезпечення надійного функціонування 

банківського сектора, його конкурентоспроможність і 
ефективність роботи є необхідною умовою стабільно-
го розвитку економіки держави. Фінансова стійкість, 
ефективність та надійність банківської системи визна-
чає прогрес розвитку як суб’єктів господарювання, так 
і всього реального сектора економіки. Залучені ресурси 

банку, як основне джерело формування його ресурсної 
бази, є однією з головних передумов піднесення україн-
ської економіки та вирішення проблеми підвищення ін-
вестиційної активності. Ефективність функціонування 
банків на стадії реформування вітчизняної банківської 
системи, а також масштабність обсягу їх послуг і впро-
вадження ними у свою діяльність нових банківських 
продуктів значною мірою залежать від ефективності 
управління залученими ресурсами як фінансової основи 
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банківської діяльності. Обсяг і структура залучених ре-
сурсів є основою банківської справи і головним критері-
єм, що характеризує якість роботи банку. В умовах гло-
балізації, нестабільної ситуації на фінансовому ринку, 
загального економічного спаду, зростання міжбанків-
ської конкуренції, недостатності фінансових ресурсів та 
зростання їх вартості підвищення стандартів фінансо-
вої стійкості з боку Національного банку України, удо-
сконалення процесу управління залученими ресурсами 
банку, підвищення ефективності управління ними за 
рахунок використання новітніх технологій і адекватних 
стратегій розвитку стають вкрай необхідними умовами 
для кожної банківської установи.

Традиційні системи управління, що орієнтовані 
на застосування в умовах стабільного ринку, недостат-
ньо гнучкі та інертні в умовах постійної турбулентності 
кредитно-інвестиційного простору. Тому використання 
науково обґрунтованого підходу в організації процесу 
управління ресурсами банку, який дозволяє враховува-
ти як внутрішні цілі банку, так і фактори ризику і стан 
зовнішнього економічного середовища, вимагає глибо-
кого вивчення теоретичних питань і методичних основ.

Процес управління залученими ресурсами банку 
передбачає застосування цінових і нецінових методів 
формування ресурсів банку. На сучасному етапі розви-
тку вітчизняної банківської системи в процесі управ-
ління залученими ресурсами вітчизняні банки надають 
перевагу ціновим методам управління ними, у той час 
як нецінові методи управління (на відміну від зарубіж-
них банків) широкого розповсюдження у вітчизняній 
банківській практиці ще не отримали, що призводить до 
зниження його ефективності. У таких умовах особливої 
актуальності набуває дослідження сутності, видів та 
підходів до використання в менеджменті залучених ре-
сурсів нецінових методів управління.

Метою статті є поглиблення теоретико-мето дич-
них положень щодо використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами банку. 

Об’єкт дослідження – процес управління залуче-
ними ресурсами банку.

Предмет дослідження – теоретичні засади та ме-
тодичні підходи щодо використання нецінових методів 
в управлінні залученими ресурсами банку.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, загальна і спеціальна 
література, матеріали наукових конференцій і семінарів, 
Інтернет-ресурси з питань управління залученими ре-
сурсами банку.

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення 
управління залученими ресурсами банку широко 
висвітлені в наукових працях як зарубіжних, так 

і вітчизняних учених: А. П. Бондаря, Є. А. Ковбасюка 
[1], С. А. Возної, К. Л. Ларіонової [4], В. Є. Волохатої [5],  
Н. В. Захарової [8], М. О. Криворученко [10], Р. В. Лав-
рова [12], А. К. Семенова, В. І. Набокова [17], Л. М. Ха-
шиєвої [23] та ін. Незважаючи на те, що з кожним роком 
кількість досліджень з банківської тематики зростає, 
у цілому проблема залишається невирішеною, спо-
стерігається недостатність конкретних організаційно-

економічних розробок, які орієнтовані на реальні умови 
банківської діяльності.

У процесі огляду наукових праць вітчизняних і за-
рубіжних учених та результатів власних досліджень з 
управління залученими ресурсами банків установлено, 
що однією з головних складових методології управлін-
ня є методи, які використовуються в процесі управ-
ління залученими ресурсами. У сучасній управлінській 
практиці всі методи, що використовуються в процесі 
управління ресурсами, прийнято поділяти на цінові та 
нецінові. Аналіз наведених досліджень і публікацій до-
вів, що більшість наукових праць присвячена висвітлен-
ню питань з використання цінових методів управління 
залученими ресурсами банку. Водночас питанням, що 
пов’язані з використанням нецінових методів управ-
ління залученими ресурсами, приділено недостатньо 
уваги, не існує однозначного трактування їх сутності, 
класифікації, інструментів, принципів, мети та особли-
востей використання.

Цінові методи управління залученими ресурсами 
у вітчизняній банківській практиці є, як прави-
ло, основою управління залученими ресурса-

ми, оскільки вони були розроблені та впроваджували-
ся в практичну діяльність більш активно, ніж нецінові 
та сприймалися як більш адекватні ринку (простота, 
низькі адміністративні витрати). Саме це і визначило їх 
широке розповсюдження. Нецінові методи за часом ви-
никнення співпадають з ціновими методами, але в бан-
ківській діяльності значно поступаються ним (більш ви-
тратні методи в порівнянні з ціновими, не дають змоги 
повною мірою впливати на обсяги залучених ресурсів 
на депозитні рахунки).

У зарубіжній банківській практиці широке розпо-
всюдження нецінових методів управління спостеріга-
лося в США після прийняття в 1933 р. Закону Гласса –  
Стігалла, яким заборонялися виплати відсотків за че-
ковими рахунками та централізовано встановлювалася 
верхня межа депозитних ставок [15]. В інших країнах 
початок поширення використання нецінових методів 
управління в банківській практиці припадає на 40–50-ті 
роки минулого століття.

Необхідність використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами у вітчизняній банків-
ській практиці в умовах сьогодення в першу чергу обу-
мовлена загостренням конкурентної боротьби в банків-
ській сфері, оскільки підвищення процентних ставок за 
платні ресурси має певні обмеження і може спровокува-
ти зниження рівня ліквідності та прибутковості банку. 

Крім того, цінові методи управління мають цілий 
ряд недоліків, а саме:
 не враховуються організаційні засади вдоско-

налення управління щодо залучення ресурсів;
 підвищення відсоткової ставки по депозитах 

призводить до збільшення обсягів залучених 
ресурсів, але одночасно провокує і зростання 
процентних витрат;

 складність прогнозування притоку/відтоку залу-
чених ресурсів у разі зміни відсоткової ставки;
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 зменшення відсоткової ставки за депозитами 
знижує лояльність клієнтів банку;

 зміна обсягів залучених ресурсів відбувається з 
певним часовим лагом [5].

Слід відзначити, що цінові методи є важелем об-
меження обсягів залучення ресурсів у разі пере-
насичення ними ресурсної бази банку.

Водночас, нецінові методи управління впливають 
не на ціну ресурсів (відсоткову ставку), а на процес і 
умови залучення ресурсів. При використанні нецінових 
методів управління залученими ресурсами формуються 
певні умови, за допомогою яких банк спроможний отри-
мувати прибуток, не підвищуючи ціни на ресурси, або 
встановлюючи її на оптимальному, адекватному вимо-
гам фінансового ринку рівні.

Тому, незважаючи на усі переваги використання 
цінових методів, в умовах кризи або підвищення кон-
куренції банки вимушені проводити постійну роботу 
над підтриманням репутації та просуванням банків-
ських продуктів та послуг на ринок, що вирішується за 
рахунок розширення використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами.

До переваг нецінових методів можна віднести:
 сприяння перебудові структури управління і ці-

лей банку. 
Нецінові методи управління змінюють структуру 

ресурсної політики банку, переорієнтовуючи його депо-
зитну політику на інші цілі, але зберігаючи при цьому 
рівень його прибутковості. Переорієнтація депозитної 
політики банку відбувається шляхом створення нових 
правил ведення бізнесу, при яких банк може підвищува-
ти якість банківських продуктів, удосконалювати про-
цес управління і регулювати фінансові потоки ресурсів. 
Зрозуміло, що на впровадження в процес управління 
залученими ресурсами нових правил ведення бізнесу 
може вплинути тільки сукупність нецінових методів;
 підвищення конкурентоспроможності банку;
 формування позитивного іміджу банку;
 підвищення якості банківських продуктів і по-

слуг;
 вирішальною перевагою доцільності викори-

стання нецінових методів управління залучени-
ми ресурсами банку є їх спроможність ефектив-
но діяти довгостроково. 

Саме спроможність створювати певні умови 
функціонування (правил ведення бізнесу) банку, зміню-
вати структуру процесу управління дозволяє неціновим 
методам вирішувати задачу стратегічного конт ролю та 
розвитку банку. Як визначалося раніше, за тривалістю 
свого впливу нецінові методи управління залученими 
ресурсами відрізняються від цінових методів, які більш 
розраховані на певні часові лаги і неспроможні виконати 
всі поставлені завдання з оптимізації процесу управлін-
ня. Саме довгостроковий характер дії нецінових методів 
дозволяє стверджувати про переваги їх використання в 
банківській практиці. 

Водночас, нецінові методи управління при наяв-
ності переваг мають і певні недоліки, до яких можна від-
нести: 

 більш витратний метод у порівнянні з ціновим;
 відсутність повноцінного впливу на обсяги за-

лучених ресурсів на депозитні рахунки.
Наведене свідчить, що управління залученими 

ресурсами із застосуванням цінових та нецінових ме-
тодів має відбуватися комплексно, обґрунтовано та з 
обов’язковим дотриманням принципів управління.

Визначення сутності поняття «нецінові методи 
управління» має велике значення як в організації про-
цесу управління залученими ресурсами, так і у форму-
ванні інструментарію управління окремими елементами 
залучених ресурсів.

Незважаючи на наявність значного обсягу науко-
вих розробок щодо визначення сутності поняття «не-
цінові методи управління залученими ресурсами», на 
жаль, спостерігаються значні розбіжності в трактуванні 
цього поняття, не існує цілісного підходу при його ви-
значенні.

Розглядаючи сутність поняття «нецінові методи 
управління залученими ресурсами», більшість ав-
торів: А. П. Бондар, Є. А. Ковбасюк [1], О. В. Бов-

сунівський, Л. М. Єріс [2], С. А. Возна, К. Л. Ларіонова 
[4], Н. В. Захарова [8], О. Н. Нечитайло [14], Л. О. При-
мостка [15], Е. А. Тарнай [21], М. В. Фоміних [24] та ін. 
схиляються до думки, що нецінові методи управління 
залученими ресурсами банку базуються на використан-
ні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які пря-
мо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок.

Схоже твердження сутності нецінових методів 
управління висловлює Р. В. Лавров [12]. Він визначає, 
що «для нецінових методів управління залученими ко-
штами характерним є застосування різноманітних при-
йомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі змі-
ною депозитних ставок».

На нашу думку, в підходах названих науковців 
при визначенні сутності нецінових методів управління 
залученими ресурсами банку не враховано те, що ви-
користання нецінових методів залежить від сектора 
ринку, який обслуговується банком, вивчення потреб 
клієнтури, розробка нових фінансових інструментів та 
операцій та ін.

Друга група авторів, до якої можна віднести таких 
учених: М. М. Криворученко [10], О. А. Кириченко, І. В. Гі - 
ленко [11], Ж. І. Торяник [22], підкреслюють важливість 
того, що нецінові методи управління базуються на мар-
кетингових дослідженнях того сектора ринку, який об-
слуговується банком, вивченні потреб клієнтури, роз-
робці нових фінансових інструментів та операцій, що 
пропонуються клієнтам. Такий підхід, на наш погляд, 
повніше характеризує сутність нецінових методів управ-
ління. Але він не враховує того, що при використанні не-
цінових методів управління залученими ресурсами може 
відбутися зміна властивостей пропонованих банківських 
продуктів, додання їм якісно нових характеристик.

В. І. Гавренкова та Ю. Г. Гудин [7] стверджують, що 
нецінові методи припускають зміну властивостей про-
дукції, додання їй якісно нових характеристик, створен-
ня нових виробів для задоволення тих самих потреб, 
пропозиції продукції, що не існувала на ринку. 
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Як показав проведений аналіз, учені підійшли до 
визначення поняття «нецінові методи управлін-
ня залученими ресурсами» з точки зору сутності 

їх елементів, причому вони не визначають мету їх (не-
цінових методів) використання, систему заходів із залу-
чення фінансових ресурсів.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити ви-
сновок про необхідність уточнення сутності нецінових 
методів управління залученими ресурсами банку.

Для кращого розуміння сутності нецінових мето-
дів управління депозитними ресурсами слід звернутися 
до трактування сутності понять «метод», «метод управ-
ління», «метод управління залученими ресурсами».

На сучасному етапі розвитку наукової думки у фі-
лософських словниках і наукових працях учених понят-
тя «метод» визначається як: схема упорядкованих послі-
довностей операцій [3]; спосіб досягнення певної мети; 
сукупність прийомів або операцій практичного або тео-
ретичного освоєння дійсності [6]; система правил і опе-
рацій [13]; певна систематична процедура [16]; сукуп-
ність прийомів чи операцій практичного або теоретич-
ного освоєння дійсності, підпорядкованих розв’язанню 
конкретного завдання» [18]; шлях дослідження – спосіб 
організації практичного і теоретичного освоєння дій-
сності, зумовлений закономірностями відповідного 
об'єкта [20]; сукупність заходів та операцій практичних 
і теоретичних дій людини, спрямованих на пізнання 
об‘єкта; у науці – це засіб одержання нових результатів 
пізнання [23]; сукупність прийомів дослідження [25]; за-
сіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 
завдання; сукупність прийомів або операцій практично-
го чи теоретичного засвоєння (пізнання) дійсності [27]; 
система принципів, вимог, правил, керуючись якими до-
слідник може досягти поставленої мети [28].

Узагальнюючи викладене, можна зазначити, що 
володіння методом означає для людини знання того, 
яким чином, в якій послідовності здійснювати ті чи інші 
дії для вирішення тих чи інших завдань.

Виходячи з наведеного зрозуміло, що привести 
в дію організовану систему, щоб одержати потрібний 
результат, можна лише через вплив на неї керуючого 
органу чи особи з використанням необхідних певних 
інструментів впливу, які й будуть забезпечувати досяг-
нення поставлених цілей. Такі інструменти називають 
методами управління.

Дослідженнями сутності поняття «метод управ-
ління» займалися такі провідні вчені-економісти, як:  
С. А. Возна та К. Л. Ларіонова [4], В. І. Гавренкова та 
Ю. Г. Гудин [7], О. С. Іванілов [9], Л. О Примостка [15], 
В. В. Стадник [19] та ін. Розглядаючи сутність поняття 
«метод управління», слід зауважити, що думки авторів з 
приводу цього питання дещо варіюють.

Так, на думку В. І. Гавренкової. та Ю. Г. Гудина [7], 
С. А. Возної та К. Л. Ларіонової [4], метод управління 
виступає як система способів впливу суб’єкта управлін-
ня на об’єкт для досягнення певного результату.

В інтерпретації В. В. Стадник [19] та О. С. Іваніло-
ва [9] сутність поняття «метод управління» характери-
зується як «способи впливу на окремих працівників та 

виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнен-
ня визначених менеджментом цілей».

Серед учених, які вивчали теоретичні засади 
управління депозитними ресурсами за рахунок форму-
вання депозитної політики, можна виділити таких, як:  
А. П. Бондар, Е. А. Ковбасюка [1], С. А. Возну, К. Л. Ларіо-
нову [4], В. Є. Волохату [5], Н. В. Захарову [8], М. О. Кри- 
ворученко [10], Р. В. Лаврова [12], Л. О. Примостку [15], 
Ж. І. Торяник [22], Л. М. Хашиєву [23], В. В. Шмикова 
[26] та ін.

Так, Л. М. Хашиєва [23] характеризує методи 
управління залученими ресурсами як засоби впливу на 
залучені ресурси та відносини щодо їх формування для 
реалізації стратегічних і тактичних цілей. Схоже визна-
чення сутності поняття «метод управління залученими 
ресурсами» дає Ж. І. Торяник [22], яка охарактеризувала 
метод управління залученими ресурсами банку як методи 
впливу на залучені ресурси і відносини з приводу їх фор-
мування для реалізації стратегічних і тактичних цілей.

А. П. Бондар та Е. А. Ковбасюк [1] вбачають в ме-
тодах управління залученими ресурсами «методи, що 
дозволяють забезпечити бажану структуру, обсяг і рі-
вень витрат за депозитними зобов’язаннями».

В. В. Шмиков визначає метод управління ресур-
сами банку «як елемент, функція, яка забезпечує банку 
збереження певної структури і режиму діяльності, а та-
кож реалізацію визначених програм і цілей» [26].

Виходячи з наведених визначень поняття «метод», 
«метод управління» та «метод управління залуче-
ними ресурсами», ряд науковців сформулювали 

визначення поняття «управління залученими ресурса-
ми банку». Але серед авторів немає єдності в підходах 
до визначення поняття управління депозитними опе-
раціями, залученими ресурсами. Так, Н. В. Захарова [8] 
трактує поняття управління залученими ресурсами як 
комплекс стратегічних і тактичних заходів, які здійсню-
ють комерційні банки з метою акумулювання тимчасово 
вільних грошових коштів клієнтів для створення влас-
них кредитних ресурсів. О. А. Криворученко визначає 
сутність поняття управління залученими ресурсами як 
«залучення достатнього обсягу коштів з найменшими 
витратами для фінансування тих активних операцій, які 
має намір здійснити банк» [10].

Найбільш повне визначення поняття «управління 
залученими ресурсами банку», на нашу думку, можна 
трактувати як стратегію і тактику банку, які включа-
ють систему заходів із залучення фінансових ресурсів 
від юридичних та фізичних осіб у достатньому обсязі, 
оптимальної структури та за мінімальних витрат задля 
їх ефективного розміщення, з урахуванням взаємови-
гідних інтересів усіх учасників даного процесу з метою 
формування довготривалих партнерських відносин між 
ними» [5].

З урахуванням викладених підходів, поглиблюючи 
понятійний зміст названої категорії, ми підкреслюємо, 
що «нецінові методи управління залученими ресурсами 
необхідно розглядати як стратегію і тактику банку, які 
включають систему заходів банку із залучення фінан-
сових ресурсів юридичних та фізичних осіб на основі 
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маркетингових досліджень того сектора ринку, який 
обслуговується банком, за мінімальних затрат у достат-
ньому обсязі, оптимальної структури з використанням 
різноманітних прийомів заохочення клієнтів, що прямо 
не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок, з метою 
задоволення потреб клієнтури в нових високоякісних 
банківських продуктах, що пропонуються клієнтам, за-
для ефективного їх розміщення з метою довготривалих 
партнерських відносин між ними».

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що від-

сутність науково-методологічного забезпечення вико-
ристання нецінових методів у процесі управління залу-
ченими ресурсами банку за сучасних умов представляє 
потенційну загрозу ефективному функціонуванню бан-
ківських установ, їх фінансовій стійкості та надійності. 
У роботі проведено ґрунтовний аналіз щодо розкриття 
та співставлення сутнісного розуміння поняття «неці-
нові методи управління залученими ресурсами банку».

Аналіз здобутків науковців у сфері управління ре-
сурсним забезпеченням доводить, що, незважаючи на 
те, що їх роботи стосуються безпосередньо управління 
залученими ресурсами, питання використання неціно-
вих методів практично не вивчено.

У представленому науковому дослідженні запро-
поновано авторське визначення сутності поняття «не-
цінові методи управління залученими ресурсами бан-
ку» як стратегія і тактика банку, що включають систему 
заходів банку із залучення фінансових ресурсів в юри-
дичних та фізичних осіб на основі маркетингових дослі-
джень того сектора ринку, який обслуговується банком, 
за мінімальних затрат у достатньому обсязі, оптималь-
ної структури з використанням різноманітних прийомів 
заохочення клієнтів, що прямо не пов’язані зі зміною 
рівня депозитних ставок, з метою задоволення потреб 
клієнтури у нових високоякісних банківських продук-
тах, що пропонуються клієнтам, задля ефективного їх 
розміщення з метою довготривалих партнерських від-
носин між ними.

Таким чином, можна зробити висновок, що неці-
нові методи управління є складовою процесного підхо-
ду в управлінні залученими ресурсами банку та відігра-
ють важливу роль в діяльності банківської установи на 
фінансовому ринку.

Серед подальших напрямків дослідження можна 
виділити необхідність розробок у сфері класифікації не-
цінових методів управління залученими ресурсами, їх 
інструментів та принципів.                    
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СучАСНІ пІДхОДИ ДО фІНАНСОвОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя РОЗвИТку пІДпРИєМСТв 
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Захаров В. С. Сучасні підходи до фінансового забезпечення розвитку підприємств енергетичного сектора України
Досліджено міжнародний досвід фінансового забезпечення розвитку підприємств енергетики; визначено, що випуск «зелених» (кліматичних) об-
лігацій, як окремого виду боргових фінансових інструментів, є сучасним ефективним механізмом залучення фінансових ресурсів на підприємства 
енергетичного сектора. Проаналізовано переваги випуску «зелених» облігацій з точки зору як їх екологоекономічної ефективності, так і мож-
ливості залучення ліквідних фінансових ресурсів на підприємства енергетики, формування позитивного іміджу соціально відповідальної компанії. 
Доведено необхідність вдосконалення вітчизняного законодавства з метою активізації процесів залучення необхідних обсягів фінансування під-
приємств енергетичного сектора України, де державне регулювання має відігравати визначальну роль.
Ключові слова: енергетичний сектор, фінансове забезпечення, «зелені» фінанси, «зелені» (кліматичні) облігації, екологоекономічна ефектив-
ність.
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УДК 338.1
Захаров В. С. Современные подходы к финансовому обеспечению  

развития предприятий энергетического сектора Украины
Исследован международный опыт финансового обеспечения развития 
предприятий энергетики; определено, что выпуск «зеленых» (кли-
матических) облигаций, как отдельного вида долговых финансовых 
инструментов, является современным эффективным механизмом 
привлечения финансовых ресурсов на предприятия энергетического 
сектора. Проанализированы преимущества выпуска «зеленых» обли-
гаций с точки зрения как их экологоэкономической эффективности, 
так и возможности привлечения ликвидных финансовых ресурсов на 
предприятия энергетики, формирования положительного имиджа 
социально ответственной компании. Доказана необходимость совер-
шенствования отечественного законодательства с целью активи-
зации процессов привлечения необходимых объемов финансирования 
предприятий энергетического сектора Украины, где государственное 
регулирование должно играть определяющую роль.
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Одним із завдань реалізації Енергетичної страте-
гії України, що має бути вдосконалена та відпо-
відно затверджена Кабінетом Міністрів України 

у відповідності до сучасних глобалізаційних процесів, є 
зменшення енергозалежності національної економіки 
та розвиток процесів енергозбереження. 

Роль держави в розвитку енергетичного секто-
ра є фундаментальною, а особливо в умовах політико-
економічних дисбалансів, впливу фінансової кризи 
тощо. При цьому варто відзначити, що практика роз-
міщення облігацій внутрішнього державного боргу 
(ОВДП) під покриття боргів державних підприємств 
енергетичного сектора, насамперед НАК «Нафтогаз 
України», або під збільшення обсягу статутного капіталу 
таких підприємств, яка донедавна широко застосовува-
лася Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства 
фінансів України, однозначно себе вичерпала. Державне 

регулювання має спрямовуватися на розвиток ринків 
капіталів, де формуються фінансові ресурси як джерела 
фінансового забезпечення підприємств енергетичного 
сектора. У випадку підприємств енергетики державної 
власності або тих підприємств, де держава бере участь 
у капіталі, важливим завданням уряду є побудова ефек-
тивної системи державного фінансового контролю за 
напрямами використання державних коштів та спря-
мування їх не тільки у вирішення поточних проблем із 
зобов’язаннями або ліквідністю підприємств, а у ство-
рення інвестиційних ресурсів, що згенерують доходи 
майбутніх періодів.

Проекти та заходи, метою яких є розвиток енер-
гозбереження, впровадження альтернативних джерел 
енергії, у періоди спаду чи перезавантаження економіки 
також активно фінансуються за рахунок безповоротної 
фінансової допомоги, грантів від міжнародних донорів, 
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що реалізуються переважно через інститути громадян-
ського суспільства – неприбуткові громадські органі-
зації. Однак подібні проекти частіше носять некомер-
ційний характер і спрямовані на підтримку добробуту 
домогосподарств через модернізацію підприємств дер-
жавної та комунальної власності, а тому капіталізація та-
ких проектів з подальшим вивільненням фінансових ре-
сурсів на таких підприємствах виглядає малоймовірним. 
Тому й актуалізується питання диверсифікації існуючих і 
пошуку нових сучасних джерел фінансового забезпечен-
ня підприємств енергетичного сектора, у першу чергу, 
через активізацію інвестиційних процесів, спрямованих 
на розвиток підприємств енергетичного сектора. 

Мета статті – з наукової точки зору вивчити су-
часні підходи до фінансового забезпечення розвитку 
підприємств енергетичного сектора та можливості їх 
імплементації у вітчизняній економіці.

Однією з фундаментальних змін у рамках існу-
ючої глобальної фінансової системи ряд між-
народних організацій (Європейський банк ре-

конструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд, 
Світовий банк та інші), а також ряд сучасних економіс-
тів вважає формування підсистеми так званих «зелених 
фінансів» (англ. – «green finances»). Правда, до цих пір не 
склалося загальновизнаного визначення цього поняття 
[1, c. 6].

«Зелені фінанси» вже виокремлюють у окремий 
різновид фінансових послуг і продуктів, які використо-
вуються при прийнятті рішень про позики, проведенні 
моніторингу та управлінні ризиками з урахуванням еко-
логічних факторів і сприяють залученню екологічно орі-
єнтованих інвестицій і впровадженню низьковуглецевих 
технологій, проектів, виробництв і підприємств» [2].

«Зелене фінансування» включає перш за все інвес-
тиції з державних і приватних інвесторів у розробку і 
здійснення проектів і заходів у сферах: 
 раціонального (збалансованого) природоко-

ристування, включаючи підтримку стійкості 
виробництва екосистемних послуг (наприклад, 
управління водними ресурсами, захист ґрунтів, 
збереження біорізноманіття); 

 виробництво екологічних товарів і послуг (на-
приклад, виробництво природозберігаючих 
обладнання і технологій, управління відходами, 
ліквідація нафтових розливів, розвиток еколо-
гічного туризму); 

 розвиток низьковуглецевих технологій і зни-
ження викидів парникових газів та/або адап-
тації (підвищення стійкості) до зміни клімату 
та її наслідків (наприклад, підвищення енерго-
ефективності, виведення і використання засу-
хостійких сортів сільськогосподарських куль-
тур, розробки використання нових матеріалів 
щодо захисту будівель від негоди). Дана скла-
дова іменується також як «кліматичні фінанси» 
(англ. – «climate finances»).

Широке трактування «зелених фінансів», крім пе-
рерахованого вище, охоплює фінансові механізми сти-
мулювання (субсидування) реалізації проектів альтерна-

тивної енергетики, що сприяють зниженню викидів пар-
никових газів та адаптації до зміни клімату (наприклад, 
спеціальні квоти (англ. – «renewable portfolio standard», 
RPS) і мережеві тарифи (англ. – «feed-in-tariff», FIT) на 
використання електроенергії від поновлюваних джерел 
мережевими компаніями; фінансові інститути (органі-
зації та спеціальне нормативно-правове та адміністра-
тивне забезпечення їх діяльності), що спеціалізуються 
на вищезазначених зелених інвестиціях (наприклад, 
вуглецеві біржі, на яких реалізуються квоти на викиди 
парникових газів; фонди типу Green Climate Fund), що 
забезпечують фінансування або хеджування таких ін-
вестицій (наприклад, через емісію відповідних фінансо-
вих інструментів).

Отже, під впливом процесів глобалізації у світі на-
було поширення окреме джерело фінансування проектів 
енергозбереження як емісія таких фінансових інстру-
ментів, як «зелені облігації» або «кліматичні облігації» 
(англ. – «green bonds» or «climatebonds»), адже у розви-
нених країнах інституційні інвестори стають все більш 
свідомими і відповідальними за стійкість своїх капіта-
ловкладень. У результаті це створює відчутний попит 
серед боргових інвесторів на «зелені» (або «кліматич-
ні») облігації – інструмент, спрямований на залучення 
капіталу для фінансування екологічних проектів [3].

Науковий підхід до визначення поняття «зеле-
на облігація» зводиться до звуженого визначення їх як 
боргових цінних паперів, що спеціально емітуються з 
метою фінансування охорони навколишнього середови-
ща, зменшення шкідливого впливу на клімат і заходи з 
адаптації довкілля до економічних перетворень [4]. 

Отже, основним критерієм проектів з точки зору 
розвитку енергетичного сектора є їх «екологічність».  
У широкому сенсі «екологічність» проекту можна ви-
значити як збереження екологічної стійкості (включаю-
чи енергозбереження), біорізноманіття планети, а також 
відсутність будь-яких негативних впливів на кліматичне 
середовище в результаті його реалізації.

Варто звернути увагу на те, що «зелені облігації» 
охоплюють проекти в різних сферах, починаючи 
від розробки відновлюваних джерел енергії та по-

кращення стану навколишнього середовища до інвести-
цій, які покращують водопостачання та розвиток тран-
спортного сполучення, логістики тощо. Тому звужувати 
їх цільове призначення виключно з метою охорони на-
вколишнього середовища, зменшення шкідливого впли-
ву на клімат є занадто спрощеним підходом з точки зору 
як економічної сутності поняття «цінний папір», так і 
забезпечення реалізації економічного інтересу емітен-
та. При цьому, ігнорування соціального ефекту від емісії 
такого виду цінних паперів є також невірним, адже за 
такого підходу втрачається основна сутнісна ознака, що 
виділяє «зелені облігації» з-поміж облігацій як одного з 
видів боргових цінних паперів [5].

На нашу думку, найбільш доцільним є визначен-
ня «зеленої» («кліматичної») облігації як окремого виду 
боргових цінних паперів у системі економічних відно-
син, що виникають у процесі надання позики на здій-
снення заходів щодо фінансування проектів або заходів 
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із наявним соціальним ефектом, що може проявлятися в 
розвитку енергозберігаючих технологій, охорони навко-
лишнього середовища, зменшення шкідливого впливу на 
клімат, адаптації довкілля до сучасних економічних пе-
ретворень та екологічних стандартів. При цьому такі від-
носини передбачають виникнення боргових зобов’язань 
емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, 
сплатити у визначений строк кошти, передати товари 
або надати послуги відповідно до зобов’язання. 

Вважаємо доцільним законодавче закріплення 
даного виду цінних паперів із внесенням відповідних 
змін до пункту 2 частини п’ятої статті 3 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.  
№ 3480-IV.

Отже, відсутність широких наукових дискусій 
щодо теоретико-методичних підходів до визначення 
поняття «зелених» (або «кліматичних») облігацій по-
яснюється тим, що такого поняття, а з ним і практики 
розміщення такого виду боргових цінних паперів, не іс-
нувало до 2007 р. [6]. 

Згідно зі статистикою фондових ринків, уже у 2012 р.  
загальний обсяг ринку «зелених облігацій» склав 3 млрд 
дол. США, тоді як, за підсумками 2015 р., сукупний об-
сяг розміщень склав понад 100 млрд євро [7]. Більше 
того, за прогнозами учасників ринку передбачається, 
що через 5–7 років, тобто до 2020 р. на частку «зелених 
облігацій» у всьому світі буде припадати 10–15% від за-
гальної суми всіх облігаційних позик [3]. 

Світовий ринок «зелених облігацій» активно роз-
вивається, що робить їх економічно привабли-
вим механізмом і дозволяє подолати проблему 

дефіциту інвестицій, при цьому залучає приватний сек-
тор і інституційних інвесторів до фінансування еколо-
гічних ініціатив через механізм розміщення боргових 
інструментів. 

Насамперед, привабливим джерелом фінансуван-
ня «зелених облігацій» робить їх ціна. В останні роки 
спостерігається попит інвесторів на фінансові ресурси, 
прив’язані, наприклад, до проектів зі стійкого енерго-
споживання, а це означає, що такі емітенти «зелених 
облігацій» можуть виплачувати більш низькі процентні 
ставки в порівнянні з іншими видами фінансування. 

У даний час основними емітентами «зелених об-
лігацій» є міжнародні фінансові організації − ЄБРР, Сві-
товий банк, Європейський інвестиційний банк і Між-
народна фінансова корпорація. Минулого ж року клуб 
емітентів поповнився приватними фінансовими інсти-
тутами і навіть корпораціями (Unilever, Toyota), відо-
бражаючи стрімкі темпи розвитку і швидке зростання 
інтересу з боку інвесторів [8].

Основні покупці «зелених облігацій» − європей-
ські інституційні інвестори, для яких фінансування еко-
логічних проектів є демонстрацією їх соціально відпо-
відальної інвестиційної політики, що бере до уваги як 
фінансові, так і інші аспекти.

Окрім відповідних національних законодавств, 
випуск «зелених облігацій» регулюється «Принципами 
зелених облігацій» (англ. – «Green Bond Principles») [9], 
які сформульовані Міжнародною асоціацією ринків ка-

піталу (англ. – «International Capital Market Association») 
та є загальноприйнятими. Звісно, окремі організації, що 
здійснюють чи планують випуски таких облігацій, мо-
жуть мати і власні критерії відбору/вимоги, застосовні 
до таких випусків, тому дані принципи носять переваж-
но рекомендаційний характер.

Отже, виступаючи набором загальноприйнятих 
правил, принципи включають в себе такі основ-
ні компоненти [9]:

1) Правила та допустимі напрямки використання 
коштів.

2) Процес оцінки і вибору проектів.
3) Управління засобами.
4) Звітність.
Згідно із загальноприйнятими правилами, відпо-

відні розділи мають бути включені в проспект емісії «зе-
лених облігацій». 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» [5], проспект емісії цінних паперів –  
документ, що містить інформацію про розміщення цін-
них паперів та інші відомості, передбачені цим та інши-
ми законами, що визначають особливості розміщення 
певних видів цінних паперів.

Безумовно, враховуючи інноваційність, динаміч-
ність і високі темпи розвитку світових ринків капіталу, 
принципи підлягають постійному перегляду та вдоско-
наленню.

Основоположним у процесі випуску та подальшого 
обігу «зелених облігацій» є питання визначення допус-
тимих напрямів використання отриманих коштів. Так, 
згідно з правилами використання коштів [9], кошти від 
розміщення облігацій повинні направлятися в проекти 
з енергоефективності (у тому числі, шляхом підвищення 
теплоізоляції житлових будинків і розвитку альтерна-
тивних джерел енергії), утилізації відходів, ефективного 
використання земельних ресурсів, збереження флори і 
фауни, водних ресурсів, підвищення екологічності тран-
спортування людей і вантажів.

Процес оцінки проекту передбачає виділення кон-
кретних критеріїв відбору об’єкта фінансування з точки 
зору його відповідності принципам екологічності та на-
прямку використання коштів [9].

Етапи управління коштами та сувора звітність при-
пускають відстеження використання коштів, що вимагає 
повного розкриття інформації (в ідеалі − із залученням 
зовнішнього аудитора) [9]. Рекомендується також вико-
ристовувати конкретні кількісні і/або якісні показники, 
які б оцінювали ступінь впливу реалізації тих чи інших 
фінансованих проектів на екологічне середовище (на-
приклад, зниження обсягу викидів в атмосферу, зни-
ження обсягів споживання енергії, кількість людей, які 
отримали доступ до чистої питної води, тощо).

Зараз існує чотири основні типи «зелених облі-
гацій», які відповідають загальноприйнятим критеріям 
(принципам «зелених облігацій») [9].

1) Стандартні облігації (англ. – «Green Use of 
Proceeds Bond») – є стандартним борговим зобов’язанням 
із правом регресу до емітента. Правомочність викори-
стання коштів, отриманих у результаті емісії, забезпечу-
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ється емітентом шляхом їх розміщення в той чи інший 
суб-портфель (або якимось іншим чином) і підтверджу-
ється внутрішніми перевірочними процедурами в кон-
тексті фінансових та інвестиційних операцій емітента. 
Емітенту рекомендується також інформувати власників 
паперів щодо передбачуваних напрямів вкладення не-
використаних коштів.

2) Облігації, забезпечені доходами (англ. – «Green 
Use of Proceeds Revenue Bond») – боргове зобов’язання 
без права регресу до емітента. Кредитна позиція дер-
жателя паперів забезпечується грошовим потоком від 
фінансованого проекту (проектів), який може бути вка-
заний у розділі проспекту, присвяченому використанню 
коштів. Правомочність використання коштів, отрима-
них у результаті емісії, забезпечується емітентом шля-
хом їх розміщення в той чи інший суб-портфель (або 
якимось іншим чином) і підтверджується внутрішніми 
перевірочними процедурами в контексті фінансових та 
інвестиційних операцій емітента. Емітенту рекоменду-
ється також інформувати власників паперів щодо перед-
бачуваних напрямів вкладення невикористаних коштів.

3) Проектні облігації (англ. – «Green Project Bond») –  
боргове зобов’язання, згідно з яким інвестор несе пря-
мий кредитний ризик, пов’язаний із фінансуванням того 
чи іншого проекту (проектів). Може бути як із правом 
регресу до емітента, так і без.

4) Сек’юритизовані облігації (англ. – «Green Secu-
ritized Bond») – боргове зобов’язання, забезпечене од-
ним (чи більше) конкретним проектом, включаючи іпо-
течні та інші, забезпечені активами, цінні папери (англ. –  
«covered bonds», ABS). Первісним джерелом виплат за 
облігаціями такого виду є, як правило, грошовий по-
тік, генерований активами, що лежать в основі випуску. 
Прикладами таких активів можуть бути сонячні батареї, 
розміщені на дахах будинків, або інші пристосування 
для підвищення рівня енергоефективності.

«Зелені облігації» демонструють свою ефектив-
ність також як інструмент урядової антикризової по-
літики, включаючи періоди зростання безробіття. Ви-
вчаючи досвід 2008–2009 рр., вбачаємо ситуацію, за якої 
уряди багатьох провідних економік світу в програмах 
дій по виходу з кризи відвели інвестиційним проектам 
розвитку екологічно чистих високотехнологічних ви-

робництв та інфраструктури (зокрема, відновлювальні 
джерела енергії (далі – ВДЕ) і швидкісних доріг)) важли-
ве місце. Частка витрат на такі програми в загальному 
обсязі антикризових пакетів становила 12% у США, 13% 
у Німеччині, 21% у Франції, 38% у Китаї, тоді як у Півден-
ній Кореї їх обсяги є вражаючими – 81% [10, c. 7].

Зростання актуальності проблеми еколого-еконо-
мічної ефективності посилює значимість «зелених ін-
вестицій» у цілому, що проявляється у зростанні їх об-
сягів. Так, світовий обсяг інвестицій у розвиток ВДЕ 
збільшився більше, ніж у 5 разів за період 2004–2015 рр., 
досягнувши рекордної величини 329 млрд дол. США за 
підсумками 2015 р. (рис . 1).

За прогнозами експертів, уже у 2016 р екологічні 
показники мали продемонструвати позитивну ди-
наміку, перш за все у зв’язку з необхідністю вико-

нання зобов’язань всіх членів світової спільноти щодо 
скорочення викидів парникових газів, передбачених 
у Паризькій угоді сторін Рамкової конвенції ООН про 
зміну клімату (РКЗК ООН) на період з 2020 р.

Реалізація угоди, своєю чергою, пов’язана вже в се-
редньо- і навіть короткостроковій перспективі з уведен-
ням ціни на вуглець як платежів за вищеназвані викиди 
та ризиком формування так званих проблемних активів 
(англ. – «stranded assets»), сформованих із запасів вугле-
воднів [13].

За прогнозом МЕА, до 2/3 цих запасів залишать-
ся незатребуваними, якщо зміцняться тренди на значне 
зниження цін на нафту, а в більш віддаленій перспективі –  
якщо посилиться роль енергоефективних інновацій і 
скорочення викидів парникових газів будуть проведені 
в обсягах, передбачених у Паризькій угоді [14]. 

Зазначений ризик вже зараз зростає через зни-
ження цін на нафту. За оцінкою консалтингової компанії 
Wood Mackenzie, на початок січня 2016 р. були заморо-
жені інвестиції в 68 великомасштабних нафтогазових 
проектів на суму 380 млрд дол. США [15]. У разі реа-
лізації ризику проблемних вуглеводневих активів істот-
но зміниться система ціноутворення на енергоресурси,  
і нинішні довгострокові капіталовкладення в освоєння 
вуглеводневих ресурсів виявляться вкрай збитковими. 
Знизиться вартість акцій та інших цінних паперів енер-

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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272
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46%
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Рік

 Рис. 1. Обсяги інвестицій в розвиток альтернативної енергетики, млрд дол. СшА
Джерело: складено [11; 12].
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гетичних компаній. У цілому, високоризикованими вва-
жаються майже 220 млрд дол. США залучених інвести-
цій у вугільні проекти.

Стратегії скорочення і хеджування ризику актив-
но застосовують у відношенні «зелених інвестицій» у 
контексті більш загальних тенденцій сек’юритизації та 
диверсифікації фінансових продуктів, що є частиною 
структурних змін глобальної фінансової системи. Усе 
ширше використовується сек’юритизація прав доступу 
до чистої води, повітря, первинним екосистемам (які 
тим самим трансформуються з природних у фінансові 
активи) [16, с. 299–312].

Показовою є ситуація в КНР, де екологічна пробле-
ма є однією з найбільш гострих у світі. Оприлюднений у 
вересні 2015 р. загальнодержавний план реформування 
економіки передбачає розвиток ринкової системи, що 
дозволяє економічним суб’єктам грати більш значиму 
роль в управлінні ресурсами навколишнього середо-
вища. Головний інституційний механізм – відділення 
власності на природні ресурси (за винятком національ-
но значущих – наприклад, заповідних і особливо охоро-
нюваних територій) від прав користування ними та про-
даж цих прав на ринку, у тому числі їх використання як 
об’єкта ренти, застави або кредитних гарантій. Части-
ною плану є створення ринку водних ресурсів і системи 
торгівлі квотами на викиди парникових газів [17].

Отже, в останні роки в Україні сформувалася си-
туація, за якої Енергетична Стратегія розвитку 
вітчизняного енергетичного сектора має перед-

бачати етапність, що відповідає різним періодам розви-
тку національної економіки, а також суб’єкти, механізми 
та інструменти залучення фінансових ресурсів з метою 
їх наступного перерозподілу на цілі енергозбереження 
та розвитку альтернативних джерел енергії.

За умов дефіциту державних фінансів та скоро-
чення пільгових програм оподаткування, дотування, 
субсидування, саме держава, за підтримки та за умов 
співфінансування міжнародних фінансових інституцій, 
має виступити ініціатором, гарантом, а подекуди й клю-
човим інвестором у проекти розвитку енергетичного 
сектора України з метою формування ефективного фі-
нансового забезпечення стратегічних для сектора й дер-
жави в цілому підприємств.

При цьому, пряма державна підтримка в більшості 
випадків не здатна покрити потреби всіх без виключен-
ня підприємств у зв’язку з малими обсягами фінансу-
вання в цілому по економіці та зарегульованою проце-
дурою залучення бюджетних коштів.

Тому, враховуючи позитивний міжнародний до-
свід, доцільним є державне стимулювання розвитку 
«зеленого фінансування» в Україні та поширення такого 
фінансового інструменту, як «зелена облігація» на ві-
тчизняному фондовому ринку, що має стати ефектив-
ним механізмом фінансового забезпечення розвитку 
енергетичного сектора національної економіки. 

«Зелені облігації» доцільно також розглядати як 
одне із джерел капіталізації низьколіквідних фондових 
ринків, що особливо притаманно для економіки України.

Водночас, основним завданням Енергетичної 
Стратегії України має стати зменшення споживання 
енергоресурсів, для чого українським підприємствам 
і організаціям необхідні «довгі гроші», до яких можна 
впевнено віднести й «зелені облігації». 

Отже, на першому етапі саме уряд, в особі мініс-
терств та відомств, за активної підтримки міжнародних 
фінансових інститутів, може виступити емітентом «зе-
лених облігацій». Оскільки програмами енергоефектив-
ності та розвитком «зелених технологій» у нашій країні 
займаються переважно міжнародні неурядові органі-
зації, основним інвестором (покупцем) «зелених облі-
гацій» можуть виступати міжнародні фінансові інсти-
туції, які зацікавлені в розвитку такого інструменту не 
тільки в Україні, а й у світі. Зокрема, як було визначено 
раніше, в останні роки мета поширення проектів енер-
гозбереження та розвитку відновлювальної енергетики 
прослідковується в діяльності ЄБРР, Світового Банку, 
Європейського інвестиційного банку, Міжнародної фі-
нансової корпорації тощо.

Своєю чергою, держава повинна забезпечити такі 
умови на вітчизняних фінансових ринках, щоб 
міжнародні організації могли запозичувати в 

гривні під прийнятну ставку і фінансувати проекти, важ-
ливі з точки зору як їх соціального ефекту, так і форму-
вання підґрунтя ефективного фінансового забезпечення 
розвитку підприємств енергетичного сектора України.

Серед очевидних переваг «зелених облігацій»:
 дешевий кредитний ресурс, що притаманний 

для боргових інструментів такого типу;
 збільшення ліквідності фінансової системи та 

вдосконалення її структури (зменшення частки 
банківських активів та відповідне збільшення 
активів страхових компаній та недержавних ін-
вестиційних фондів тощо);

 активізація банківського кредитування – пере-
орієнтація на кредитування реального сектора 
економіки;

 розвиток інноваційно-інвестиційних проектів 
у секторі енергетики, насамперед альтернатив-
них джерел енергії, енергозбереження тощо;

 підвищення конкуренції на ринку енергетики 
тощо.

До недоліків можна віднести високу ризиковість 
такого інструменту, особливо в умовах низьколіквідно-
го вітчизняного фондового ринку. Тому виникає необ-
хідність створення хедж-фондів. Однак дану ситуацію 
можна використати з позитивом, як основу для розви-
тку ринку цінних паперів, збільшення ліквідності фінан-
сової системи України загалом.

Загалом, інструмент «зелена облігація» може 
стати інвестиційно привабливим не тільки для підпри-
ємств енергетичного сектора, а й для інших приватних 
підприємств. 

На другому етапі – поступове зменшення як кіль-
кості, так і обсягів розміщення «зелених облігацій» під 
державні гарантії, а також зменшення обсягів ОВДП, 
що перебувають в обігу, у власності Національного бан-
ку України та інших комерційних банків, де держава є 
власником або бере істотну участь в їх управлінні. Саме 
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приватні інституції мають стати основним інвестором у 
«зелені облігації». 

Основне завдання держави на другому етапі – за-
безпечення відновлення позитивної динаміки розвитку 
енергетичного сектора та економіки України в цілому.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши сучасні підходи до фінансового 

забезпечення розвитку підприємств енергетичного сек-
тора України, варто використати міжнародний досвід 
розвитку ринку боргових фінансових інструментів з не-
одмінною умовою їх еколого-економічної ефективності, 
що є позитивним з точки зору як соціального ефекту, так 
і можливості залучення ліквідних фінансових ресурсів 
(«довгі гроші») для підприємств енергетичного сектора, 
формування позитивного іміджу соціально відповідаль-
ної компанії.                     
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Дорохова Л. М., Недільська Л. В. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів  

сільськогосподарських підприємств
Метою статті є об’єктивна комплексна оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств і виявлення 
резервів її підвищення. Здійснено якісний аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств протягом 
2011–2015 рр. за низкою результативних показників рентабельності, динаміки розвитку, ліквідності, фінансової та ділової активності. Уста-
новлено взаємозалежність обсягу використаних ресурсів, дохідності та ефективності використання активів. На основі виявлених позитивних 
значень показника загального ефекту фінансового левериджу доведено, що у сільськогосподарських підприємств, незалежно від розміру авансо-
ваних ними ресурсів, існують потенційні можливості примножувати рентабельність активів за рахунок ефективного використання позичених 
коштів. Обґрунтовано, що незалежно від розмірів авансованого капіталу та обсягів ресурсозабезпеченості будьякі сільськогосподарські підпри-
ємства за умови кваліфікованого управління мають можливість генерувати прибуток і забезпечувати позитивний економічний ефект господа-
рювання. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування теоретикометодичних і прикладних засад формування управлінських важелів, 
спрямованих на оптимізацію та ефективне використання фінансових ресурсів підприємств аграрної сфери.
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Дорохова Л. Н., Недельская Л. В. Оценка эффективности  

использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных  
предприятий

Целью статьи является объективная комплексная оценка эффек-
тивности использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий и выявление резервов ее повышения. Осуществлен каче-
ственный анализ эффективности управления финансовыми ресурсами 
сельскохозяйственных предприятий на протяжении 2011–2015 гг. по 
ряду результативных показателей рентабельности, динамики раз-
вития, ликвидности, финансовой и деловой активности. Установлена 
взаимосвязь объема использованных ресурсов, доходности и эффектив-
ности использования активов. На основе выявленных положительных 
значений показателя общего эффекта финансового левериджа дока-
зано, что сельскохозяйственные предприятия, независимо от размера 
авансированных ими ресурсов, имеют потенциальные возможности 
приумножать рентабельность активов за счет эффективного ис-
пользования заемных средств. Обосновано, что независимо от раз-
меров авансированного капитала и объемов ресурсообеспеченности 
любые сельскохозяйственные предприятия при условии квалифици-
рованного управления имеют возможность генерировать прибыль и 
обеспечивать положительный экономический эффект хозяйствова-
ния. Перспективой дальнейших исследований является обоснование 
теоретикометодических и практических основ формирования управ-
ленческих рычагов, направленных на оптимизацию и эффективное ис-
пользование финансовых ресурсов предприятий аграрной сферы.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, эффективность использования 
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The article is aimed at an objective comprehensive evaluation of the effi-
ciency of use of the financial resources of agricultural enterprises and iden-
tification of reserves for its increase. A qualitative analysis of the efficiency 
of management of the financial resources of agricultural enterprises for the 
period of 20112015 was carried out by: a number of the effective indica-
tors of profitability, dynamics of development, liquidity, financial and busi-
ness activity. An interrelation between the amount of resources used, profit-
ability, and efficiency of using assets has been determined. On the basis of 
the identified positive values of indicator of the total effect of the financial 
leverage has been proven that agricultural enterprises, regardless of the 
size of their advanced resources, have the potential possibilities to increase 
the profitability of assets through the efficient use of borrowed funds. It has 
been substantiated that regardless of the size of the advanced capital and the 
amount of resource endowment agricultural enterprises, using the qualified 
management, are able to generate profits and to ensure positive economic 
effect of the economic activities. Prospect for further research will be substan-
tiating the theoreticalmethodical and practical foundations of formation of 
the managerial levers towards optimizing and effective use of the financial 
resources of the enterprises of agrarian sector.
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Економічна ефективність діяльності суб’єктів гос-
подарювання, незалежно від їх організаційно-
правової форми та галузі функціонування, тісно 

пов’язана з рівнем забезпеченості підприємств матері-
альними, трудовими, фінансовими ресурсами, їх опти-
мальним співвідношенням і раціональним використан-
ням. В умовах виникнення кризових явищ в економіці 
України найвагомішою умовою стабілізації соціально-
економічної ситуації постає необхідність формуван-
ня науково обґрунтованої системи методів і способів 
управління фінансовими ресурсами. Проблема форму-
вання, ефективного використання та розширеного від-
творення ресурсного потенціалу підприємств АПК є 
найбільш складною і надзвичайно актуальною, врахову-
ючи, що діяльність сільськогосподарських підприємств 
спрямована на виконання найголовнішої функції – жит-
тєзабезпечення суспільства. 

Загальні теоретико-методичні питання оцінки 
економічної ефективності виробництва відображені в 
роботах М. М. Баканова, С. А. Бороненкової, С. Л. Брю,  
К. Р. Макконнелла, В. П. Грузінова, О. В. Дмітрієвої,  
К. Друрі, А. А. Ємельянової, О. В. Єфімової, А. А. Кості-
на, Е. В. Неймана, Д. Нортона, Д. В. Парінова, А. Д. Ше- 
ремета, К. В. Щиборща та ін. Науково обґрунтовані 
теоретико-методологічні аспекти аналізу та шляхів під-
вищення економічної ефективності господарської ді-
яльності суб’єктів господарювання висвітлені в науко-
вих працях В. Г. Андрійчука, С. С. Герасименка, А. В. Го- 
ловача, С. І. Михайлова, П. Т. Саблука, Н. А. Сафроно-
ва, Г. В. Черевка та інших. Серед учених-економістів, які 
досліджували і вдосконалювали методику розрахунку 
показників ефективності, можна зазначити таких, як:  
П. В. Осіпов, С. Ф. Покропивний, Ю. М. Лопатинський, 
О. О. Воронін, О. М. Синіговець, М. Н. Нагорська,  
В. І. Отенко, Ю. С. Цаль-Цалко та ін. 

Незважаючи на велику кількість і різноманітність 
наукових праць, ефективність використання фінансо-
вих ресурсів підприємств аграрної сфери потребує по-
дальших системних досліджень з урахуванням таких 
галузевих чинників, як: специфіка виробничих процесів, 
концентрація ринку та особливості ціноутворення, об-
ставини експортно-імпортного характеру, державне ре-
гулювання, інвестиційна привабливість галузі та ін.

Метою статті є об’єктивна комплексна оцінка 
ефективності використання фінансових ресурсів сіль-
ськогосподарських підприємств і виявлення резервів її 
підвищення. 

Ринковий механізм господарювання надає сіль-
ськогосподарським підприємствам можливість віль-
ного вибору організаційно-правових форм і напрямів 
господарювання, методів формування та використання 
ресурсів. Однак у ринкових умовах у кожного підприєм-
ства значно посилюється відповідальність перед влас-
никами, інвесторами, кредиторами, державою щодо 
ефективного використання фінансових ресурсів. Таким 
чином, ефективність стає ключовим фактором підпри-
ємницького успіху.

В. Андрійчук трактує «ефективність» як економіч-
ну категорію, що відображає результативність певно-
го процесу, дії, яка вимірюється співвідношенням між 

одержаними результатами і витраченими на їх досяг-
нення ресурсами [1, с. 9]. Ефективність будь-якої діяль-
ності чи сфери виробництва формується під впливом 
низки вихідних чинників. Чинники макро- та мезорів-
нів створюють наближено однакові умови зовнішнього 
впливу на діяльність підприємств однієї галузі, регіону, 
організаційно-правової форми, тоді як чинники мікро-
рівня спроможні розкрити індивідуальні особливості 
кожного окремого суб`єкта господарювання. 

Як стверджує П. Друкер, ступінь використання 
ресурсів і кінцевий продукт, отриманий у результаті їх 
використання, є першим показником якості управління 
підприємством [7, с. 57]. Тому визначення ефективності 
дає можливість зробити більш повні та конкретні ви-
сновки щодо виявлених недоліків та перспективних на-
прямів удосконалення процесів господарювання як по 
окремих підприємствах, так і по галузі в цілому. 

Визначальними внутрішніми факторами ефектив-
ності окремого підприємства є його ресурсозабез-
печеність і якість управління щодо використання 

цих ресурсів. Фінансові ресурси, як і будь-які інші ресур-
си, за рівнозначних умов зовнішнього середовища здат-
ні приносити різний економічний та соціальний ефект. 
Традиційними показниками такого ефекту є розмір за-
гальних фінансових ресурсів (активів) та отриманого 
чистого прибутку, обсяг валового доходу, величина за-
робітної плати працівників, рівень рентабельності та ін.

Якісний аналіз ефективності управління фінан-
совими ресурсами підприємства доцільно проводити 
також за критеріями стійкості, платоспроможності та 
ділової активності, які розглядаються через призму по-
казників структури капіталу, ліквідності та оборотнос-
ті, що дає можливість кількісно оцінити вплив якості 
управління фінансовими ресурсами на рівень рента-
бельності та динаміку розвитку підприємства (табл. 1). 

За результатами аналізу показників, наведених у 
табл. 1, спостерігається певна стабільність показників, 
що характеризують ефективність використання ресурс-
ного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
Отриманий ними економічний ефект від використання 
наявних ресурсів, виражений через систему економіч-
них показників та коефіцієнтів, підтверджує взаємоза-
лежність обсягу використаних ресурсів, дохідності та 
ефективності використання активів. 

Основні економічні та соціальні результати госпо-
дарювання сільськогосподарських підприємств дають 
підстави виявити таку закономірність: авансуючи у ви-
робництво більший капітал, підприємства отримують 
більші доходи, мають більший прибуток і краще опла-
чують працю працівників. Отже, більший обсяг вкладе-
ного капіталу генерує більший дохід та чистий прибуток 
підприємства, що сприяє покращенню його фінансово-
економічного стану, інвестиційної привабливості, роз-
витку соціальної політики (рис. 1).

Така тенденція є винятково позитивною для під-
приємств, які раціонально зважують свою економічну, 
технологічну, соціальну та природоохорону політику. 
Водночас, надмірне накопичення капіталу з єдиною ме-
тою максимізації прибутків власників може стати шкід-
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таблиця 1

показники ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств України

показник Нормативне зна-
чення

Рік 2015 р. до 
2011 р. (+/–)2011 2012 2013 2014 2015

Показники рентабельності та динаміки розвитку

Рентабельність (збитковість) 
власного капіталу, % > 0, збільшення 20,86 18,04 10,08 13,10 37,36 16,50

Рентабельність (збитковість) 
всього капіталу, % > 0, збільшення 11,19 9,66 5,05 5,50 15,00 3,81

Рентабельність (збитковість) 
діяльності підприємств, % > 0, збільшення 24,89 20,22 11,85 20,6 41,7 16,81

Індекс ділової активності > 1, збільшення 1,32 1,22 1,13 1,33 1,75 3,02

Темпи зростання чистого  
доходу збільшення 1,28 1,27 1,01 1,33 2,11 0,83

Показники ліквідності та ділової активності

Коефіцієнт покриття > 1 2 1,9 1,72 1,64 1,50 –0,50

Коефіцієнт оборотності активів > 0,5 0,46 0,48 0,43 0,55 0,66 0,20

Коефіцієнт оборотності  
необоротних активів < 1, зменшення 1,2 1,3 1,13 1,74 2,64 1,44

Коефіцієнт оборотності  
оборотних активів < 0,1, зменшення 0,74 0,76 0,68 0,80 0,88 0,14

Показники фінансової активності

Коефіцієнт фінансової автономії збільшення 0,54 0,54 0,5 0,42 0,40 –0,14

Коефіцієнт концентрації  
позикового капіталу збільшення 0,44 0,45 0,5 0,58 0,60 0,16

Коефіцієнт співвідношення 
власного і позикового капіталів > 0,5 1,23 1,19 1 0,72 0,67 –0,56

Джерело: складено за [5].
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Рис. 1. Результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств України
Джерело: складено за [5].
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ливим для культури виробництва, землі як засобу ви-
робництва, навколишнього середовища тощо.

Оцінка за загальними показниками економічної 
ефективності господарської діяльності не забезпечує 
вимог власників, інвесторів, кредиторів у повній і до-
стовірній інформації щодо фінансового стану підприєм-
ства, його інвестиційної привабливості, можливості ге-
нерувати додаткові вигоди для зацікавлених суб`єктів. 

Отриманий підприємством фінансовий результат 
генерують власні, залучені та позичені ресурси. Законо-
мірно, що за рахунок власних коштів підприємства фор-
мують основні засоби виробництва, а оборотні активи 
фінансуються переважно за рахунок короткострокових 
позик та інших залучених ресурсів. Зрозуміло, що біль-
ші обсяги вкладених у виробництво оборотних активів 
(сировини, матеріалів та ін.) забезпечують ширші обся-
ги виробництва і більші доходи. Водночас, різниця між 
рівнем рентабельності підприємства та ціною на залу-
чений чи позичений капітал може суттєво змінити кін-
цевий результат. 

Показником, який відображає залежність ефектив-
ності господарювання від структури капіталу, є загальний 
ефект фінансового левериджу. Він характеризує ступінь 
вигоди підприємства від використання позикового капі-
талу через збільшення рентабельності власних активів. 

Класична методика розрахунку загального ефекту 
фінансового левериджу: ЕФЛ = (1 – Спп) ∙ (РА –  
– Вк) ∙ (ПК : ВК) [2, с. 360] для аграрних госпо-

дарств дещо інша. Ця відмінність полягає в тому, що, по-
перше, у розрахунках недоречно враховувати податок на 
прибуток, оскільки сільськогосподарські підприємства 
знаходяться на спеціальному режимі оподаткування, а, 
по-друге, відсоткові ставки за отриманими позиками в 
більшості випадків скорочуються на розмір облікової 
ставки НБУ згідно з державною програмою механізму 
здешевлення кредитів. Отже, загальний ефект фінан-
сового левериджу (ЗЕФЛ) сільськогосподарських під-

приємств розраховується як підсумок рентабельності 
активів (РА) та, власне, ефекту фінансового левериджу, 
тобто ефекту від використання позикових коштів(ПЕ): 

ЗЕФЛ = РА + ПЕ = РА + (ПК : ВК) ∙ (РА – (Вп − Вк)), 
де       Вп − відсоткова ставка за позиковими коштами;

Вк − облікова ставка НБУ, за якою здійснюється 
відшкодування частини сплачених відсотків за позика-
ми сільськогосподарським підприємствам;

(ПК : ВК) − коефіцієнт фінансового левериджу, або 
плече фінансового левериджу.

Потрібно відмітити, що для вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств вартість бан-
ківських кредитів (позикового капіталу) колива-

ється в межах 22–25%, тоді як європейські фермери ви-
користовують банківські ресурси під 3–5%. При цьому, 
в Україні діє програма здешевлення кредитів для сіль-
ськогосподарських підприємств, якою у 2015 р. скорис-
талися 630 позичальників. Її обсяги, звісно, обмежені, 
однак за підсумком 2015 р. аграріями було використа-
но 97% із 300 млн грн, що призначалися для компенса-
ції кредитних ставок. За результатам 2015 р. бюджетне 
фінансування дозволило здешевити лише 7,8 млрд грн 
кредитів, що становить 7% від їх загального обсягу [3]. 

Наведений рівень загального ефекту фінансово-
го левериджу для сільськогосподарських підприємств 
України за період 2011–2015 рр. свідчить про зниження 
ефективності використання позикового капіталу у 2014 
та 2015 рр. (рис. 2). Причиною цього є високі відсоткові 
ставки за використання позикових коштів, що негативно 
впливає на розмір диференціалу фінансового левериджу 
та, як наслідок, і на його загальне значення. Зауважи-
мо, що для сільськогосподарських підприємств, значна 
кількість яких є дотаційними та збитковими, дорогі за-
позичені джерела фінансування є недоступними, отже, 
головною метою оптимізації структури капіталу з метою 
підвищення ефективності його використання для них за-
лишається критерій мінімізації його вартості [4, с. 282].
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Рис. 2. Загальний ефект фінансового левериджу сільськогосподарських підприємств, проранжированих  
за обсягом фінансових ресурсів

Джерело: складено за [5].
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Проте позитивне значення показників загального 
ефекту фінансового левериджу, що спостерігається про-
тягом досліджуваного періоду, свідчить про наявність 
потенційних можливостей у підприємств, незалежно 
від розміру авансованих ним ресурсів, примножувати 
рентабельність активів за рахунок ефективного вико-
ристання позичених коштів. 

Отже, структура джерел фінансування виробни-
цтва, яка головним чином залежить від якості управ-
лінських рішень, може істотно впливати на загальну 
ефективність господарювання сільськогосподарських 
підприємств [6].

Аналізуючи фінансові результати господарюван-
ня за період 2011–2015 рр. (табл. 2), варто від-
мітити дотримання прибутковості агарних під-

приємств навіть у кризові для країни останні два роки. 
Помітним є зростання за досліджуваний період прибут-
ковості активів (ROA) – на 40% та операцій реалізації 
(ROS) – майже у 1,5 разу. Такі зміни поряд із суттєвим 
приростом власного капіталу (EVA) у 3,3 разу свідчать 
про високий рівень ефективності господарювання.

Резерви збільшення рентабельності авансованого 
капіталу можна виявити також за допомогою факторно-
го аналізу. Рентабельність фінансових ресурсів можна 
представити у вигляді добутку таких показників: рента-
бельність господарської діяльності, фондовіддача, кое-
фіцієнт співвідношення необоротних і власних засобів 
та коефіцієнт автономії [8, с. 46] (див. табл. 2).

Підвищення рентабельності фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств України у 2015 р. 
порівняно з 2011 р. на 3,81 п.п. зумовлене зростанням 
рентабельності господарської діяльності (на 8,03 п.п.) 
і вищою фондовіддачею (на 1 грн) та автономією (на 
0,003 к.п.), проте нижчою часткою необоротних активів 
у власних засобах (на 0,37 к.п.). 

Кількісну оцінку впливу зазначених факторів на 
рівень рентабельності фінансових ресурсів сільськогос-
подарських підприємств можна здійснити методом під-
становок:

таблиця 2

показники ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств України

показник
Рік 2015 р. до 

2011 р. (+/–)2011 2012 2013 2014 2015

EBIАT (прибуток до вирахування процентів), 
тис. грн 34313 40506,5 29468,2 49316,1 143539,3 109226,3

NOPAT (чистий прибуток), тис. грн 25384 26787,2 14984,5 21481,3 102849,1 77465,1

ROA (відношення EBIАT до середньорічної 
вартості активів) 0,150 0,146 0,094 0,126 0,209 0,059

ROS (відношення NOPAT до чистого доходу) 0,155 0,134 0,074 0,082 0,228 0,073

EVA (приріст власного капіталу 
підприємства), тис. грн 33818 23939 8672,2 7111,7 111372,1 77554,1

Джерело: авторська розробка.

Таким чином, отримаємо чотирьохфакторний 
мультиплікативний показник рентабельності фінансо-
вих ресурсів:

,фр
ЧП ЧД СОЗ ВК

Р
ЧД СОЗ ВК ФР

   

де       Рфр − рентабельність фінансових ресурсів; 
ЧП − чистий прибуток;
ЧД − чистий дохід;
СОЗ − середньорічна вартість основних засобів; 
ВК − власний капітал;
ФР − фінансові ресурси підприємства. 
Даний показник інтегрує оцінку ефективності 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності під-
приємства (табл. 3). 

таблиця 3

Вплив ефективності операційної, інвестиційної  
та фінансової діяльності на рентабельність фінансових 

ресурсів 

показник (фактор)
Рік 2015 р. до 

2011 р. (+/–)2011 2015

Рентабельність господар-
ської діяльності, % 19,99 28,03 8,03

Фондовіддача, грн 1,59 2,59 1,00

Коефіцієнт співвідно-
шення необоротних  
і власних засобів

0,88 0,51 –0,37

Коефіцієнт автономії 0,398 0,401 0,003

Рентабельність фінан-
сових ресурсів, % 11,19 15,00 3,81

Джерело: авторська розробка.

Рфр (Рп) = 15,00− (19,99 ∙ 2,59 ∙ 0,51 ∙ 0,401) = 5,0;
Рфр (Фв) = 15,00− (28,03 ∙ 1,59 ∙ 0,51 ∙ 0,401) = 6,51;
Рфр (Кн/в) = 15,00− (28,03 ∙ 2,59 ∙ 0,88 ∙ 0,401) = -9,0;
Рфр (Кав) = 15,00− (28,03 ∙ 2,59 ∙ 0,51 ∙ 0,398) = 1,30.

Відхилення значень кожного фактора вплинуло на 
рентабельність фінансових ресурсів сільськогосподар-
ських підприємств України таким чином: підвищення 
на 8,03 п. п. рентабельності господарської діяльності 
зумовило зростання рентабельності капіталу на 5,0 п. п.; 
вища на 1 грн фондовіддача сприяла підвищенню рен-
табельності ще на 6,51 п. п.; нижчий на 36,84 одиниць 
коефіцієнт співвідношення необоротних активів і влас-
ного капіталу спричинив зниження рентабельності на  
9 п. п.; зростання коефіцієнта автономії покращило рен-
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5. Діяльність підприємств: статистична інформація. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua

6. Дорохова Л. М. Вплив позикового капіталу на фінан-
сову діяльність аграрних підприємств. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 
(51), т. 2. С. 113–122.

7. Друкер п. Энциклопедия менеджмента/пер. с англ. 
М.: ИД «Вильямс», 2008. 432 с.

8. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: 
стан та перспективи: монографія/І. В. Абрамова, О. М. Віленчук, 
Д. І. Дема та ін.; за ред. проф. Д. І. Деми. Житомир: ЖНАЕУ, 2015. 
364 с.
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табельність на 1,3 п. п. У підсумку загальне відхилення 
рентабельності становить:

∆Рфр = 5,0 + 6,51 + (–9,0) + 1,30 = 3,81 п. п.
Отримані результати свідчать, що для підвищення 

рентабельності авансованого капіталу та покращення 
мотивації інвесторів до вкладання капіталу необхідно ак-
тивізувати фінансову діяльність сільськогосподарських 
підприємств у частині оптимізації джерел формування 
майна підприємств за «золотими» правилами балансу. 

ВИСНОВКИ
Здійснений аналіз ефективності використання фі-

нансових ресурсів дає підстави стверджувати, що неза-
лежно від розмірів авансованого капіталу та обсягів ре-
сурсозабезпеченості, будь-які сільськогосподарські під-
приємства за умови кваліфікованого управління мають 
можливість генерувати прибуток і забезпечувати пози-
тивний економічний ефект господарювання. Проте під-
приємства з великим обсягом фінансових ресурсів мають 
значно вищу ймовірність ефективного використання ко-
штів і отримання високих фінансових результатів.          
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Лобозинська С. М., Яворська т. В. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні
Мета статті – виокремлення основних правових засад захисту прав споживачів страхових послуг на підставі аналізу норм вітчизняного зако-
нодавства та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення. Проаналізовано вітчизняне законодавство щодо захисту прав споживачів страхових 
послуг. Визначено підстави, за якими мають зупинятися або анульовуватися ліцензії страхових компаній у частині порушення прав споживачів 
страхових послуг. Запропоновано нові підходи до вдосконалення системи захисту прав споживачів страхових послуг в Україні, зокрема: удоскона-
лити механізм здійснення контролю державними регуляторами за рекламою; визначити чітку відповідальність за порушення прав споживачів 
страхових послуг; посилити захист прав споживачів, страхові послуги яким пропонуються через Інтернет. Перспективами подальших дослі-
джень у даному напрямі є розробка та впровадження ефективного механізму досудового вирішення спорів щодо надання страхових послуг в 
Україні, методики оцінки та розгляду скарг щодо порушення прав споживачів страхових послуг. 
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УДК 346.548:368.032(477)
Лобозинская С. Н., Яворская Т. В. Экономико-правовые основы 

защиты прав потребителей страховых услуг в Украине
Цель статьи – выделении основных правовых основ защиты прав по-
требителей страховых услуг на основании анализа норм отечествен-
ного законодательства и разработка предложений по их совершен-
ствованию. Проанализировано отечественное законодательство по 
защите прав потребителей страховых услуг. Определены основания, 
по которым должны останавливаться или аннулироваться лицензии 
страховых компаний в части нарушения прав потребителей страхо-
вых услуг. Предложены новые подходы к совершенствованию системы 
защиты прав потребителей страховых услуг в Украине, в частности: 
усовершенствовать механизм осуществления контроля государ-
ственными регуляторами по рекламе; определить четкую ответ-
ственность за нарушение прав потребителей страховых услуг; уси-
лить защиту прав потребителей, страховые услуги которым пред-
лагаются через Интернет. Перспективами дальнейших исследований 
в данном направлении являются разработка и внедрение эффектив-
ного механизма досудебного разрешения споров о предоставлении 
страховых услуг в Украине, методики оценки и рассмотрения жалоб 
о нарушении прав потребителей страховых услуг.
Ключевые слова: потребитель, страховая компания, страховые услу-
ги, защита прав потребителей, нарушение.
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Lobozynska S. M., Yavorska T. V. The Economic and Legal Foundations of 

Protection of the Rights of Consumers of the Insurance Services in Ukraine
The article is aimed at allocating the basic legal foundations of protection of 
the rights of consumers of the insurance services on the basis of analysis of 
the norms of domestic legislation as well as developing proposals for their 
improvement. The national legislation on protection of the rights of consum-
ers of the insurance services was analyzed. The grounds for which licenses of 
insurance companies must be suspended or revoked in the part of violations 
of the rights of consumers of the insurance services were defined. The authors 
propose new approaches to improving the system of protection of the rights 
of consumers of the insurance services in Ukraine, in particular: improving 
the mechanism for controlling by the State regulators on advertising; defining 
a clear responsibility for violation of the rights of consumers of the insurance 
services; strengthening the consumer protection as to the insurance services 
which are offered via the Internet. Prospects for further research in this di-
rection will be development and implementation of an effective mechanism 
for pretrial settlement of disputes on provision of the insurance services in 
Ukraine, techniques for evaluating and processing of complaints against vio-
lations of the rights of consumers of the insurance services.
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Без захисту прав споживачів неможлива фінансова 
стабільність. Саме споживач, його права та інтер-
еси лежать в основі державної політики більшості 

країн світу. У сучасних умовах бажання людей скориста-
тися фінансовими послугами залежить від: впевненості 

щодо збереження своїх коштів при використанні послуг 
фінансових посередників, здатності зрозуміти фінансові 
послуги, можливостей, що їхні претензії будуть почути-
ми і вирішуватимуться швидко й справедливо. Постає 
питання – чи несе споживач відповідальність за знання 
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того, що він купує? Чи не організований процес прода-
жу послуги у такий спосіб, щоб заплутати споживача або 
ввести його в оману? Чому по закінчені дії договору про 
надання фінансових послуг споживач не може отримати 
гроші (повернути депозит, отримати страхове відшко-
дування тощо). Усе це зумовлено як низькою правовою 
обізнаністю споживачів фінансових послуг, так і недоско-
налим законодавством щодо захисту їх прав, що часто су-
проводжується зловживаннями, шахрайством та іншими 
неправомірними діями з боку фінансових посередників. 

У вітчизняній науці питання правового регулю-
вання захисту прав споживачів фінансових послуг як 
запоруки підвищення довіри клієнтів фінансових уста-
нов до ринку в цілому присвячені праці таких вчених і 
практиків: І. Аванесової [1], О. Шевчук [2], Л. Хорина [3], 
О. Слободяна [4]. 

Оскільки спеціальних праць, які стосуються за-
хисту прав споживачів страхових послуг, недостатньо, 
метою статті є виокремлення основних правових засад 
захисту прав споживачів страхових послуг на підставі 
аналізу норм вітчизняного законодавства та розробка 
низки пропозицій щодо їх вдосконалення. 

У контексті захисту прав споживачів страхових 
послуг законодавство є слабо орієнтоване на за-
безпечення належного рівня їх захисту. Для цьо-

го може використовуватися як загальне законодавство 
щодо захисту прав споживачів, такі і спеціальне. До за-
гального законодавства належать: Конституція України 
(розділ ІІ визначає права, свободи та обов’язки людини 
та громадянина), Цивільний кодекс України, Закони 
України «Про звернення громадян», «Про захист прав 
споживачів», «Про рекламу» тощо. 

Так, окремі положення Закону України «Про за-
хист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ мо-
жуть використовуватися для захисту прав споживачів 
страхових послуг. Відповідно до цього закону споживач 
– фізична особа, яка здобуває, замовляє, використовує 
або має намір придбати або замовити продукцію для 
особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з під-
приємницькою діяльністю або виконанням обов’язків 
найманого робітника. Споживачі мають право на: за-
хист своїх прав державою; належну якість послуги та 
обслуговування; безпеку продукції (послуги); право на 
необхідну, доступну і своєчасну інформацію про про-
дукцію (послугу); право на відшкодування збитків, запо-
діяних продукцією неналежної якості; право на звертан-
ня в суд та інші уповноважені органи державної влади 
за захистом порушених прав; об’єднання в громадські 
організації споживачів [5]. 

Як показує аналіз судової практики, виписані нор-
ми цього закону просто адаптовуються до прав спожива-
чів страхових послуг, але не враховують їх специфіки. Зо-
крема, споживачами, залежно від договору страхування, 
є страхувальники, застраховані особи, вигодо набувачі. 
Їхній статус як споживачів страхових послуг (тих, хто має 
право отримати страхове відшкодування) обов’язково 
має чітко визначатися законодавчими нормами. 

У спеціальному фінансовому законодавстві приді-
лено недостатньо уваги питанню захисту прав спожива-

чів фінансових послуг, зокрема страхових. Основними 
спеціальними законами є закони: «Про страхування» 
[6], «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних за-
собів» [7], «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» [8]. Окремо проблема 
захисту прав споживачів фінансових послуг розгляда-
лася у відповідних нормативно-правових документах –  
спочатку схвалено Концепцію захисту прав спожива-
чів небанківських фінансових послуг в Україні (розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. 
№ 1026-р [9]), далі – Стратегію реформування системи 
захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг 
на 2012–2017 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31.10.2012 р. № 867-р [10]), яка втратила чин-
ність 23.11.2016 р. 

У Законі України «Про страхування» від 07.03.1996 р.  
№ 85/96-ВР зі змінами та доповненнями жодна стаття не 
розкриває механізми захисту прав споживачів страхових 
послуг, лише в розділі ІІ подається характеристика дого-
вору страхування, права та обов’язки як страхової компа-
нії, так і страхувальника, порушення яких можна вважати 
порушенням прав споживачів страхових послуг [6]. 

У Законі України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів» № 1961-IV від 01.07. 2004 р.  
обґрунтовано права страхувальника щодо вибору стра-
ховика, а також систему надання компенсаційних ви-
плат. Так, страхувальник має право вибору страховика 
для укладення договору обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності. Нав’язування по-
слуг окремих страховиків органами державної влади та 
управління при укладанні договорів забороняється. 

Для забезпечення виконання зобов’язань перед 
страхувальниками при Моторному транспорт-
ному страховому бюро (МТСБУ) створюються 

такі види гарантійних фондів [7]: 
1) фонд страхових гарантій, призначений для за-

безпечення платоспроможності МТСБУ під час вза-
єморозрахунків з уповноваженими організаціями інших 
країн у галузі страхування цивільно-правової відпові-
дальності (2% від обсягів страхових премій з договора-
ми «Зелена картка»);

2) фонд захисту потерпілих у дорожньо-транс-
портних пригодах (фонд захисту потерпілих), при-
значений для здійснення розрахунків з потерпілими 
(3% усіх страхових премій, отриманих за договорами 
обов’язкового страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників транспортних засобів);

3) фонд попереджувальних заходів – з метою 
проведення попереджувальних заходів, спрямованих 
на підвищення безпеки дорожнього руху (1% страхо-
вих премій за договорами обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників тран-
спортних засобів). 

Незначну кількість положень, які передбачають за-
хист прав споживачів, містить Закон України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ. У цьому документі 
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поняття «споживач» вперше згадується у визначенні по-
няття учасників ринків фінансових послуг – це юридичні 
особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяль-
ності, які мають право здійснювати діяльність з надання 
фінансових послуг, і споживачі таких послуг [8]. 

Загальні вимоги до договору фінансових послуг пе-
редбачені у статті 6; право клієнта на інформацію 
регулюється ст. 12 цього закону. Фінансова устано-

ва під час надання інформації клієнту зобов’язана дотри-
муватися вимог законодавства про захист прав спожи-
вачів. Зокрема, клієнт має право на інформацію про [8]: 

1) фінансові показники діяльності фінансової ус-
танови та її економічний стан, які підлягають обов’яз-
ковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її від-
окремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою уста-
новою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;
5) кількість акцій фінансової установи, які знахо-

дяться у власності членів її виконавчого органу, та пере-
лік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової 
установи перевищують п’ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових 
послуг та інформацію, право на отримання якої закрі-
плено в законах України.

Фінансова установа до укладення з клієнтом до-
говору про надання фінансової послуги додатково надає 
йому інформацію про [9]:

1) фінансову послугу, що пропонується, із зазна-
ченням вартості цієї послуги для клієнта;

2) умови надання додаткових фінансових послуг 
та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок 
фізичної особи в результаті отримання фінансової по-
слуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розра-
хунків з фізичною особою внаслідок дострокового при-
пинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав 
споживачів та порядок урегулювання спірних питань, 
що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регу-
лювання ринків фінансових послуг (адреса, номер теле-
фону тощо), а також реквізити органів з питань захисту 
прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи в разі, 
коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються 
іншими фінансовими установами.

Ст. 11 визначено заборону поширення в будь-якій 
формі реклами та іншої інформації, що містить неправ-
диві відомості про діяльність фінансових установ у сфе-
рі фінансових послуг [8]. За неподання, несвоєчасне по-
дання або подання завідомо недостовірної інформації 
Національна комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), 
застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім 
споживачів фінансових послуг) штрафні санкції у роз-
мірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян. Такі заходи впливу аж ніяк не зменшують 
подання страховими компаніями неповної, неточної та 
неправдивої чи прихованої інформації. 

Розпорядженням «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України» від 24.12.2013 
р. № 4677 визначено вимоги щодо здійснення діяльності 
страховими компаніями, перелік підстав, за якими ор-
ган нагляд має право зупинити або анулювати ліцензії,  
у тому числі в частині порушення прав споживачів стра-
хових послуг. Згідно з цим документом підставами для 
тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії є [11]:

1) систематичне порушення страховиком законо-
давства про фінансові послуги в разі застосування до 
нього не менше двох заходів впливу протягом календар-
ного року;

2) установлений перевіркою факт відсутності 
страховика за місцезнаходженням;

3) повторне аналогічне протягом календарного 
року порушення страховиком законодавства, що регу-
лює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) повторне аналогічне протягом календарного 
року порушення страховиком законодавства про фінан-
сові послуги;

5) недотримання страховиком на будь-яку дату ви-
мог законодавства в частині формування та/або розмі-
щення страхових резервів, обов’язкових критеріїв і нор-
мативів достатності капіталу та платоспроможності;

6) неподання або подання не в повному обсязі 
страховиком до органу нагляду звітності відповідно до 
законодавства, неподання або подання не в повному об-
сязі документів;

7) встановлення факту надання страховиком не-
достовірної інформації.

Анулювання ліцензії страхової компанії відбува-
ється в разі:

1) виявлення недостовірних даних у документах, 
поданих страховиком для одержання ліцензії;

2) неусунення страховиком порушень законодав-
ства про фінансові послуги, за якими вже були застосо-
вані заходи впливу, у т. ч. і зупинка ліцензій;

3) неможливості страховика забезпечити вико-
нання вимог ліцензійних умов, установлених для страхо-
вої діяльності (наприклад, у разі ліквідації страховика). 

Необхідно наголосити, що зупинення або анулю-
вання ліцензій страховій компанії є обмежен-
ням її можливостей укладати нові договори 

страхування і жодним чином не порушує права страху-
вальників, що вже уклали договори страхування з таким 
страховиком. 

Хоча й на законодавчому рівні питання захисту 
прав споживачів визначені недостатньо, водночас На-
цкомфінпослуг 2 липня 2013 р. створила Сервісний 
центр обслуговування учасників ринків фінансових по-
слуг. Його основними завданнями є: прийняття скарг 
і заяв від споживачів фінансових послуг; надання кон-
сультацій фізичним та юридичним особам щодо питань, 
які виникли під час суперечностей зі страховими ком-
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паніями; надання інформації про способи захисту інтер-
есів споживачів фінансових послуг; розгляд і вирішення 
проблем громадян, які виникають у результаті конфлік-
тів із фінансовими установами. 

Також для захисту прав споживачів на ринку стра-
хових послуг змінено механізми розгляду регулятором 
скарг споживачів – зменшено строки розгляду скарг зі 
120–160 днів до 50–70 днів. При цьому, по закінченні 
строку споживач не просто отримує відповідь регулятора, 
але у цей момент Нацкомфінпослуг контролює виконан-
ня страховими компаніями отриманих зауважень. Якщо 
на страхову компанію надходять типові скарги, пов’язані 
з однаковими обставинами, регулятор розпочинає пере-
вірку, щоб виявити заборгованість навіть за договорами, 
щодо яких клієнти ще не зверталися зі скаргами. 

У даний час є низка законопроектів щодо захисту 
прав споживачів фінансових послуг. Деякі з них 
(проект Закону «Про внесення змін у деякі законо-

давчі акти України щодо створення на фінансових ринках 
України системи захисту користувачів фінансових по-
слуг») уже тривалий час знаходяться на розгляді у Верхо-
вній Раді України. На нашу думку, важливо при їх розроб-
ці та обговоренні враховувати такі основні засади: 

1) залежно від договору страхування споживачами 
страхових послуг є страхувальники, застраховані особи 
або вигодонабувачі, тому їхні права мають розкривати-
ся в повному обсязі;

2) посилити вимоги на повну та достовірну інфор-
мацію щодо страхових послуг, їх повної ціни та складо-
вих такої вартості, пов’язаних з такою послугою ризиків 
і відповідальності, а також прав споживачів відмовляти-
ся від подальшого їх отримання; 

3) удосконалити механізм здійснення контролю 
державними регуляторами за рекламою, особливо не-
добросовісною, та наданням іншої публічної інформа-
ції, що розповсюджується страховими компаніями з 
метою недопущення введення в оману споживачів та 
нав’язливого пропонування страхових послуг, а також 
негайного спростування недостовірної інформації та ін-
формації, що може завдати шкоди споживачам;

4) визначити чітку відповідальність за порушення 
прав споживачів страхових послуг. Важливо, щоб від-
повідальність за порушення прав споживачів страхових 
послуг стосувалася: 
 страхових компаній, що пропонують страхові 

послуги споживачам;
 посадових осіб страхових компаній, які за-

ймають певні посади та через свої посадові 
обов’язки мають можливість впливати на про-
цес надання страхових послуг споживачам;

 фінансових груп, що беруть участь у відноси-
нах, що виникають у процесі надання фінан-
сових послуг споживачам і порушують вимоги 
антимонопольного законодавства України; 

5) посилити захист прав споживачів, страхові по-
слуги яким пропонуються через інтернет. Згідно з Уго-
дою про асоціацію України з ЄС повинні бути впрова-
джені положення Директиви 2002/65/ЄС (про дистан-
ційний маркетинг), якою гарантовано високий рівень 

захисту прав споживачів з метою забезпечення вільного 
переміщення фінансових послуг. 

ВИСНОВКИ
Отже, захист прав споживачів є системною діяль-

ністю, яка включає: дотримання фінансовими установа-
ми положень законодавства про захист прав споживачів; 
створення спеціальних правових норм; дотримання до-
бровільних кодексів поведінки учасників ринків фінан-
сових послуг; обізнаність споживача щодо споживчих 
властивостей фінансових послуг; сприяння конкурен-
ції у сфері надання фінансових послуг; впровадження 
механізму досудового вирішення спорів щодо надання 
страхових послуг. Рівень захисту прав споживачів має 
вимірюватися такими критеріями: прозорість розкриття 
інформації; вміння споживачів захищати свої права; до-
ступність механізмів захисту прав споживачів.               
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установ, здатне забезпечити законність, доцільність, 
обґрунтованість та ефективне використання державних 
фінансових ресурсів на кожній стадії їх перерозподілу.

Однак упровадження внутрішнього аудиту в діяль-
ність вітчизняних бюджетних установ в умовах рефор-
мування системи державного фінансового контролю 
зіштовхується із суттєвими перешкодами, серед яких 
доцільно виокремити недостатнє сприйняття значення 
внутрішнього аудиту керівниками бюджетних установ 
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для ефективного використання фінансових ресурсів, 
недостатню розробленість теоретичного підґрунтя та 
методичного забезпечення внутрішнього аудиту для об-
ґрунтування практичної реалізації заходів із реформу-
вання системи державного фінансового контролю.

Розкриття проблеми внутрішнього аудиту бю-
джетних установ в умовах реформування системи дер-
жавного фінансового контролю досліджується в науко-
вих працях таких українських учених, як: Г. М. Азарен-
кова [1], Т. А. Бутинець [2], Н. Г. Виговська [3], Ю. В. Нє-
скородєв [4], Ю. Б. Слободяник [6], І. Ю. Чумакова [7],  
О. А. Шевчук [8] та ін. 

Віддаючи належне науковим розробкам провідних 
вітчизняних і зарубіжних учених стосовно внутрішньо-
го аудиту бюджетних установ в умовах реформування 
системи державного фінансового контролю, слід зазна-
чити, що питання, пов’язані з розробленням відповідно-
го методичного забезпечення, є недостатньо повно роз-
робленими, що зумовило актуальність обраної теми.

Метою статті є обґрунтування методичних реко-
мендацій щодо упорядкування внутрішнього аудиту бю-
джетних установ.

Основні напрями реформування системи держав-
ного фінансового контролю України, що поляга-
ють в адаптуванні вітчизняної моделі функціо-

нування системи державного фінансового контролю до 
її європейського аналога, законодавчо закріплені, перш 
за все, в Концепції розвитку Державного внутрішнього 
фінансового контролю та Стратегії розвитку управління 
державними фінансами. Ці документи регламентують пи-
тання необхідності організації внутрішнього аудиту бю-
джетних установ, обов’язковість якої встановлена також 
зазначеною Концепцією, Бюджетним кодексом та Поста-
новою КМУ № 1001 [5]. При цьому організація внутріш-
нього аудиту бюджетних установ передбачає створення 
підрозділів внутрішнього аудиту на всіх рівнях розпоряд-
ників бюджетних коштів, а діяльність таких підрозділів 
повинна здійснюватись узгоджено та паралельно.

Для визначення упорядкування внутрішнього ауди-
ту бюджетних установ в умовах реформування системи 
державного фінансового контролю автором пропонуєть-
ся застосовувати системний підхід. Це дозволить пред-
ставити організацію внутрішнього аудиту бюджетної 
установи, з одного боку, як самостійну систему, що скла-
дається з частин, кожна з яких має свої власні цілі, або як 
частину тієї або іншої системи більш високого порядку,  
а саме: системи держаного фінансового контролю.

Крім того, при упорядкуванні внутрішнього ау-
диту в бюджетній установі доцільно передбачити такі 
етапи:

1) критичний аналіз та порівняння розмірів ви-
трачення бюджетних коштів з плановими показниками, 
визначення напрямів та ефективності їх використання 
за цільовим призначенням та бюджетними програма-
ми; визначення зон підвищеного ризику та тих сегмен-
тів діяльності, де існує загроза фінансових порушень і 
зловживань;

2) визначення факторів, що впливають на стан 
внутрішнього аудиту бюджетної установи та розробка 

заходів, що створюють умови для посилення позитив-
ного впливу цих факторів, покращують стан та підвищу-
ють якість внутрішнього аудиту бюджетної установи;

3) аналіз ефективності функціонування існуючої 
структури управління бюджетною установою, розробка 
положень про підрозділи бюджетної установи (у тому 
числі про відділ внутрішнього аудиту при його наяв-
ності в бюджетній установі), план документації та доку-
ментообігу, штатний розклад, посадові інструкції із за-
значенням прав, обов’язків та відповідальності кожної 
структурної одиниці;

4) розробка формальних типових прийомів і спо-
собів внутрішнього контролю за використанням бю-
джетних коштів, які дозволяють упорядкувати взаємо-
відносини працівників, ефективно управляти фінансо-
вими ресурсами бюджетної установи, оцінювати рівень 
інформації для прийняття управлінських рішень з під-
вищення бюджетної дисципліни;

5) організація спеціалізованого підрозділу вну-
трішнього аудиту або впровадження окремих обов’язків 
внутрішніх аудиторів відповідним робітникам;

6) визначення шляхів удосконалення внутрішньо-
го аудиту з урахуванням безперервно змінюваних вну-
трішніх та зовнішніх факторів впливу та умов функці-
онування.

Такий розгляд забезпечить цілісність внутрішньо-
го аудиту як системи та дасть можливість створити таку 
модель його організації, в якій може бути досягнутий 
ефективний комунікаційний зв’язок і створена систе-
ма необхідних інформаційних потоків з раціональним 
розміщенням джерел і користувачів інформації, засто-
суванням сучасних технологій її одержання та передачі. 
Окрім того, це дозволить здійснити чітку координацію 
діяльності всіх ланок системи внутрішнього аудиту як 
на регіональному, так і на макрорівні.

Однак перш, ніж запропонувати рекомендації 
щодо впорядкування внутрішнього аудиту в бюджет-
них установах, автором пропонується окреслити певні 
недоліки його функціонування, які були визначені під 
час оцінки стану та якості внутрішнього аудиту на до-
сліджуваних бюджетних установах.

Так, проблемні питання розвитку внутрішнього 
аудиту бюджетних установ в умовах реформу-
вання системи державного фінансового конт-

ролю можна поділити на дві групи:
1) проблемні питання організаційного характеру, 

рішення яких знаходиться в повноваженнях керівників 
бюджетних установ. Вони пов’язані з визначенням до-
цільності створення окремого структурного підрозділу 
внутрішнього аудиту, визначенням чисельності осіб, які 
будуть займатися внутрішнім аудитом, їх організаційни-
ми та функціональними повноваженнями, розробкою 
заходів для підвищення якості внутрішнього аудиту;

2) проблемні питання функціонального характе-
ру підрозділів внутрішнього аудиту чи посадових осіб –  
внутрішніх аудиторів. Ці питання виникають через 
низьку кваліфікацію внутрішніх аудиторів та пов’язані з 
недоліками в плануванні внутрішнього аудиту, з нерозу-
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мінням методології внутрішнього аудиту, з відсутністю 
механізму реалізації результатів внутрішнього аудиту. 

Варто зазначити, що зазначені проблемні питання 
внутрішнього аудиту бюджетних установ в умо-
вах реформування системи державного фінансо-

вого контролю в першу чергу пов’язані з нерозумінням 
посадових осіб – внутрішніх аудиторів ролі та ключових 
принципів ризикоорієнтованого планування такої ді-
яльності та аудиторської складової такої діяльності, що 
дозволило б виявити причини фінансових порушень та 
розробити заходи щодо їх оперативного усунення, а го-
ловне – попередити їх.

Зважаючи на всі перелічені недоліки в розвитку 
внутрішнього аудиту бюджетних установ, при розробці 
рекомендацій щодо його організації пропонується вра-
хувати такі заходи:

1) розробка внутрішньої документації, що регулює 
порядок здійснення внутрішнього аудиту бюджетної 
установи;

2) створення раціональної структури внутрішньо-
го аудиту;

3) визначення кола питань, що підлягають вну-
трішньому аудиту, тобто ефективне планування. 

Усі вищезазначені заходи повинні знаходити своє 
відображення при складанні робочих та звітних до-
кументів внутрішнього аудиту бюджетної установи та 
прийнятті управлінських рішень щодо його вдоскона-
лення (рис. 1).

Більше того, на ступінь впровадження зазначе-
них заходів у діяльність бюджетних установ необхід-
но звертати увагу й органам Державної аудиторської 
служби України при перевірці ефективності організацій 
внутрішнього аудиту, оцінюванні його стану та якості,  
а також Міністерству фінансів при здійсненні поточного 
контролю фінансових ресурсів, спрямованих на впро-
вадження внутрішнього аудиту бюджетних установ в 
умовах реформування системи державного фінансового 
контролю. Також варто зауважити, що запропоновані 
рекомендації можуть бути використані й центральними 
органами виконавчої влади, міністерствами та відом-
ствами при вдосконаленні їх внутрішнього аудиту.

З точки зору системного підходу при впорядкуван-
ні внутрішнього аудиту на досліджуваних бюджетних 
установах, а також у цілому в центральних органах вико-
навчої влади важливою є проблема неналежного інфор-
маційного забезпечення контрольної діяльності, оскіль-
ки саме воно є входом до системи при її функціонуванні.

Водночас доцільно зазначити, що, на думку автора, 
об’єднання загальних і специфічних методів організації 
внутрішнього аудиту слід реалізовувати на практиці у 
вигляді Положення про відділ внутрішнього аудиту та/
чи Положення про контрольну діяльність. У цих доку-
ментах якому потрібно визначити:
 форму організації та тип організації структури 

апарату внутрішнього аудиту бюджетної уста-
нови; 

 форму ведення внутрішнього аудиту бюджет-
ної установи;

 організацію та ступінь деталізації внутрішньо-
го аудиту при застосуванні комп’ютерних ін-
формаційних систем; 

 формування систем захисту конфіденційної 
інформації в системі внутрішнього аудиту бю-
джетної установи;

 метод моніторингу надійності, ефективності, 
яко  сті внутрішнього аудиту бюджетної установи.

Розробка таких документів можлива в умовах на-
явності даних про механізми виникнення, рух та оброб-
ку інформації, а також направленість та інтенсивність 
документообігу в бюджетній установі. 

На думку автора, доцільно не створювати відділ,  
а розподілити контрольні функції між підрозділами і 
працівниками, що дозволить:
 здійснювати оперативний контроль за всіма 

фактами діяльності підприємства;
 на основі накопичених даних обробляти та ана-

лізувати наявну інформацію про контрольні за-
ходи, що проводяться на підприємстві, з метою 
вчасного прийняття управлінських рішень;

 надавати оперативні та зведені дані про стан 
об’єктів внутрішньогосподарського контролю 
зацікавленим особам. 

Усе це буде сприяти підвищенню ефективності 
внутрішнього аудиту бюджетної установи. 

Особливого значення набувають питання раціо-
нальної побудови апарату внутрішнього аудиту 
та оптимального застосування його організа-

ційних форм. Проте, практична реалізація цих заходів 
можлива лише за умов визначення послідовності їх 
впровадження.

У результаті узагальнення існуючих розробок ав-
тором визначено шість етапів удосконалення впоряд-
кування внутрішнього аудиту бюджетної установи в 
умовах реформування системи державного фінансового 
контролю.

Перший етап полягає у проведенні критичного 
аналізу, вивченні поточних цілей функціонування, стра-
тегічних напрямів діяльності й розвитку установи. При 
цьому, слід враховувати основні вимоги до організації 
ефективно функціонуючого внутрішнього аудиту. 

Другий етап удосконалення впорядкування вну-
трішнього аудиту бюджетних установ передбачає роз-
робку його концептуальних засад. Схематично зміс-
товну структуру упорядкування внутрішнього аудиту 
бюджетних установ представлено на рис. 2.

Третій етап включає визначення оптимального 
складу (чисельності) працівників, зайнятих внутріш-
нім аудитом. Чим чіткіша, повніша та інтегрованіша ця 
структура, тим вища й ефективність контролю та раціо-
нальніший розподіл грошових ресурсів, спрямованих на 
підвищення його ефективності.

На четвертому етапі необхідно зробити оцінку 
вартості внутрішнього аудиту. При цьому слід мати на 
увазі, що витрати на впровадження і підтримання сис-
теми внутрішнього аудиту в бюджетній установі – це су-
купність початкових витрат на її створення і поточних 
витрат протягом усього терміну її функціонування. 
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Ф
актори впливу

 

Внутрішній аудит бюджетної установи

Розробка внутрішньої документації

Положення про відділ внутрішнього
аудиту та/чи Положення

про контрольну діяльність 
Графік

документообігу

 Посадові
інструкції  

Вибір структури організації внутрішнього аудиту

Окремий структурний підрозділ
бюджетної установи: відділ

внутрішнього аудиту  

Функціональний розподіл контрольних
обов’язків між працівниками існуючих

підрозділів бюджетної установи

 

Визначення кола питань, що підлягають внутрішньому аудиту

Планування
внутрішнього аудиту

Позапланові контрольні
заходи  

Складання робочих документів та проведення оцінки ефективності
функціонування внутрішнього аудиту

  

Складання звітних документів

Надання інформації внутрішнім користувачам

Прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості
внутрішнього аудиту бюджетної установи
 

  

Керівник бюджетної установи – розпорядник бюджетних коштів   

Державна фінансова інспекція України  

Відповідне міністерство та відомство

Перевірка ефективності організацій ВА БУ, оцінка його стану та якості 
Заходи щодо впорядкування складових організації внутрішнього аудиту
бюджетної установи 
Поточний контроль фінансових ресурсів, спрямованих на впровадження ВА БУ
в умовах реформування ДФК 
Звітування щодо реалізації заходів з впровадження ВА БУ  

Міністерство фінансів України  

Рис. 1. Основні заходи щодо впорядкування складових організації внутрішнього аудиту бюджетної установи  
на різних рівнях його забезпечення

П’ятий етап включає в себе оцінку стану орга-
нізації внутрішнього аудиту бюджетної установи. При 
цьому варто зазначити, що оцінка включає в себе три 
категорії: дієвість – здатність діяти, бути активною; ре-
зультативність – здатність давати прийнятний резуль-
тат, підсумок своєї дії; ефективність – здатність бути 
дієвою та результативною. 

Таким чином, поняття «ефективність» узагальнює 
в собі дієвість і результативність. Оцінка ефективності 
внутрішнього аудиту – це узагальнення окремих показ-
ників дієвості й результативності у сукупність. Оцінка 

дієвості й результативності поглиблює представлення 
про окремі сторони внутрішнього аудиту бюджетних 
установ. 

Останній, шостий етап передбачає здійснення 
ряду заходів з оптимізації системи упорядкування вну-
трішнього аудиту. Варто зазначити, що для досліджу-
ваних бюджетних установ можна визначити результа-
тивність заходів щодо покращення впорядкування вну-
трішнього аудиту.

Проте, на думку автора, виходячи з логіки систем-
ного підходу, оцінку елементів системи внутрішнього 
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аудиту слід проводити після оцінки ефективності впо-
рядкування системи в цілому, оскільки це дозволить 
підтвердити доцільність змін у процесі внутрішнього 
аудиту та визначить характер і зміст таких змін в управ-
лінні бюджетною установою.

Таким чином, при упорядкуванні внутрішнього 
аудиту бюджетних установ запропоновано вра-
хувати такі заходи: розробка внутрішньої доку-

ментації, що регулює порядок здійснення внутрішнього 
аудиту бюджетної установи; створення раціональної 
структури внутрішнього аудиту; визначення кола пи-
тань, що підлягають внутрішньому аудиту, тобто ефек-
тивне планування. 

Визначено, що вдосконалення упорядкування вну-
трішнього аудиту бюджетних установ в умовах рефор-
мування системи державного фінансового контролю 
доцільно проводити поетапно з урахуванням: критич-
ного аналізу умов функціонування бюджетної установи; 
моделювання організації внутрішнього аудиту; опти-
мального складу (чисельності) працівників, зайнятих 
внутрішнім аудитом; оцінки вартості внутрішнього ау-
диту; оцінки стану організації внутрішнього аудиту бю-
джетної установи; здійснення ряду заходів з оптимізації 
системи організації внутрішнього аудиту.                  
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Рис. 2. Змістовна структура упорядкування внутрішнього аудиту
Джерело: авторська розробка.
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Колєсніченко А. С. Облік і звітність у формуванні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення системи 
управління суб’єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфер

У статті доведено, що звітність суб’єктів господарювання надає змогу реалізації комплексного аналізу діяльності на підґрунті використання 
всіх видів планової, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної та інших видів інформації. З’ясовано, що бухгал-
терський облік бюджетної установи характеризується більш суворою регламентацією, порівняно зі ступенем регулювання облікової дисци-
пліни у фінансовокредитній сфері. Визначено, що комплекс специфічних ознак і нюансів, властивих обліковоаналітичному середовищу, у якому 
функціонують фінансовокредитні та бюджетні установи, накладає відповідний відбиток на порядок й параметри здійснення господарських 
операцій, правила відображення їх у фінансовій, статистичній та іншій документації. На основі розкриття ключових організаційних аспектів та 
результатів аналізу концептуальних засад формування облікової системи обґрунтовано наявність ідентичних елементів і методологічних під-
ходів до формування звітності як важливої компоненти інформаційноаналітичного забезпечення системи управління бюджетних і фінансово
кредитних установ, що обумовлено схожою природою і логікою побудови.
Ключові слова: облік і звітність, фінансовокредитна установа, бюджетна установа, система управління, обліковоаналітичне забезпечення, 
регулювання.
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Колесниченко А. С. Учет и отчетность в формировании 

эффективного информационно-аналитического обеспечения 
системы управления субъектов хозяйствования  

финансово-кредитной и бюджетной сфер
В статье доказано, что отчетность субъектов хозяйствования по-
зволяет реализовать комплексный анализ деятельности на основе 
использования всех видов плановой, нормативной, учетной, финан-
совой, статистической, справочной, методической и других видов 
информации. Установлено, что бухгалтерский учет бюджетного 
учреждения характеризуется более строгой регламентацией в срав-
нении со степенью регулирования учетной дисциплины в финансово
кредитной сфере. Определено, что комплекс специфических при-
знаков и нюансов, присущих учетноаналитической среде, в которой 
функционируют финансовокредитные и бюджетные учреждения, 
накладывает соответствующий отпечаток на порядок и параме-
тры осуществления хозяйственных операций, правила отражения их 
в финансовой, статистической и другой документации. На основе от-
ражения ключевых организационных аспектов и результатов анализа 
концептуальных основ формирования учетной системы обосновано 
наличие идентичных элементов и методологических подходов к фор-
мированию отчетности как важной компоненты информационно
аналитического обеспечения системы управления бюджетных и 
финансовокредитных учреждений, что обусловлено схожей природой 
и логикой построения.
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The article proves that reporting of economic entities provides to imple-
ment a comprehensive analysis of activities based on the use of all kinds of 
planning, regulatory, accounting, financial, statistical, reference, methodi-
cal, and other kinds of information. It is found that accounting of budgetary 
institution is characterized by more stringent regulation in comparison with 
the level of regulating the account discipline in the financialcredit sphere. 
It is determined that the complex of specific characteristics and nuances, 
inherent in the accounting and analytical environment, in which financial
credit and budgetary institutions are functioning, impose the appropriate 
mark on order and parameters of implementation of business operations, 
the rules of reflecting them in the financial, statistical and other documenta-
tion. On the basis of reflection of the key organizational aspects and results 
of analysis of the conceptual foundations of formation of an accounting sys-
tem, the author has substantiated the existence of identical elements and 
methodological approaches to the formation of accounting as an important 
component of the informationanalytical support of the management sys-
tem for both budgetary and financial institutions, due to the similar nature 
and the logic of forming.
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Проблеми, які постають перед керівним апаратом 
кожного суб’єкта в сучасних умовах господарю-
вання, незалежно від сфери діяльності, потребу-

ють наукового аналізу виробничих і бізнес-процесів та 
вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпе-
чення, яка ґрунтується на слідуванні принципам форму-
вання та ефективних механізмах складання й викорис-
тання різних форм звітності. Дослідження практичних 
аспектів створення організаційно-методичної моделі 
обробки облікових даних і розробка уніфікованих алго-
ритмів трансформації й структурування цієї інформації 
у звітну площину як дієвої платформи для прийняття 
управлінських, регуляторних і стратегічних рішень стає 
важливою передумовою побудови ефективної системи 
управління на підприємстві. Комплекс специфічних 
ознак обліково-аналітичного середовища, характерних 
для фінансово-кредитних і бюджетних установ, накла-
дає відповідний відбиток на порядок й параметри здій-
снення господарських операцій, правила відображення 
їх у фінансовій, статистичній та іншій документації, од-
нак концептуальні засади формування облікової систе-
ми та звітних механізмів складаються з ідентичних еле-
ментів та мають схожу природу й логіку побудови. Це 
обумовлює актуальність питання розкриття сутності й 
функціональних особливостей представлення облікової 
інформації для цілей удосконалення системи управлін-
ня суб’єкта господарювання.

Істотний внесок у дослідження організаційно-ме - 
тодичних засад реалізації облікового процесу у фі нан-
сово-кредитній сфері та розкриття особливостей функ-
ціонування банківської системи зробили такі вчені-
економісти: Н. Ю. Єршова [6], Л. М. Кіндрацька [7],  
О. Г. Коренєва [8], Н. М. Побережна [11] та інші. Значних 
результатів у вирішенні проблем і визначенні перспектив 
розвитку облікових механізмів державного сектора еко-
номіки, аналізі деяких аспектів формування обліково-
аналітичного забезпечення бюджетної установи досягли: 
Н. В. Артеменко [3], Р. Т. Джога [5], Т. Г. Мельник [9], М. В. Ре- 
та [13], С. В. Свірко [15] та інші науковці. При цьому, за-
лишається відкритим для подальшого вивчення комплекс 
питань, які охоплюють проблематику в напрямі створен-
ня ефективного управлінського апарату на базі викорис-
тання дієвих методичних й організаційних прийомів у га-
лузі обробки та формалізації облікової інформації. 

Мета статті полягає в систематизації існуючих 
підходів та накопичених знань у галузі формування 
звітного механізму для цілей удосконалення теоретико-
методичного підґрунтя облікового процесу й аналізі 
особливостей практичного використання звітності 
як підґрунтя в розбудові системи управління установ 
фінансово-кредитної та бюджетної сфер.

З метою забезпечення єдиних методологічних 
основ організації та ведення бухгалтерського обліку і 
звітності на всій території України в умовах різних форм 
власності та розвитку ринкових відносин Верховною Ра-
дою України було прийнято Закон України від 16.07.1999 р.  
№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні» [1]. Цей документ передбачає єдині за-
сади організації обліку і звітності для всіх підприємств, 

установ і організацій, які мають ознаку юридичної осо-
би відповідно до українського законодавства. 

Система аналітичного забезпечення діє безпе-
рервно, спрямована на підвищення якості та розши-
рення сфери практичного застосування інформації, по-
кликана позитивно впливати на вдосконалення звітного 
механізму в процесі підготовки і складання облікових 
регістрів і документації, на ефективність управлінської 
інформації для сторонніх користувачів. Поняття «ана-
літичне забезпечення» застосовується для визначення 
якісного стану облікових і аналітичних процесів, які є 
необхідними для задоволення інформаційних потреб 
керівників і достатніми для прийняття управлінських 
рішень [12, с. 197].

Протягом січня – серпня 2016 р. основним фак-
тором, який забезпечив високу ліквідність фінансово-
кредитного сектора, стало надходження до банків ко-
штів населення та бізнесу. Скасування лімітів на зняття 
гривневих вкладів та значне підвищення лімітів на знят-
тя валютних коштів не продемонструвало негативного 
впливу на динаміку депозитних вкладень. Банківське 
кредитування носило стриманий характер, що було обу-
мовлено низькою платоспроможністю населення, за-
кредитованістю корпорацій та збереженням жорстких 
умов кредитування. Банки спрямовували надлишкові 
ресурси переважно в державні цінні папери. Фінансові 
результати функціонування банківських установ у 2016 
р. мали позитивну тенденцію порівняно з 2015 р., що 
обумовлено суттєвим скороченням відрахувань у резер-
ви. Проте в поточному році операційний прибуток до 
резервування зменшився порівняно з попереднім роком 
через зниження чистих процентних доходів. За таких 
умов додаткові суми коштів, отримані від акціонерів та 
залучені на виконання вимог за результатами діагнос-
тичного обстеження найбільших банків, обумовили по-
кращення показників адекватності капіталу [2, с. 1]. 

Зменшення кількості платоспроможних банків, яке 
простежується з початку 2016 р. (табл. 1), привело 
до помірного збільшення концентрації в секторі. 

Частка активів державних банків у загальному обсязі 
активів зросла на 2,7 п. п. – до 32,2%. За всіма іншими 
групами відбулося зменшення відповідних показників.  
У розрізі депозитів приріст частки держбанків був не-
значним, а саме: на 0,8 п. п. – до 23,5%. Протягом січня – 
серпня 2016 р. 15 банків було визнано неплатоспромож-
ними, з них: 4 – через непрозору структуру власності,  
2 (що належали до найбільших банків у складі виведе-
них), – унаслідок невиконання програм докапіталіза-
ції [2, с. 1]. 

Комплекс питань, пов’язаних з правилами скла-
дання фінансової звітності установ фінансово-кредитної 
сфери та ведення фінансового обліку, жорстко регулю-
ється чинною законодавчою та нормативно-правовою 
баами України та міжнародними стандартами. Так, ме-
тодологічним підґрунтям формування звітності висту-
пають міжнародні принципи бухгалтерського обліку. 
Вимоги, які пред’являються до порядку складання звіт-
ної документації, є аналогічними з тими, що визначають 
бухгалтерський облік, оскільки звітність виступає скла-
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довою єдиної облікової системи. Однак окремі поло-
ження щодо визначення механізму комплектації фінан-
сової звітності мають свою специфіку. 

Звітність має бути інтегрованою та сприяти вдо-
сконаленню аналітичної функції управління. Це завдання 
реалізується шляхом забезпечення необхідною інфор-
мацією внутрішніх і зовнішніх користувачів, відтворен-
ня й формалізації кількісних та якісних характеристик 
явищ і процесів, які досліджуються. Крім цього, вона не 
повинна бути громіздкою та трудомісткою. Раціональ-
но побудований та економічно обґрунтований механізм 
складання звітності служить передумовою формування 
ефективної облікової системи. Одним із дієвих шляхів 
сприяння цьому має стати розробка Національним бан-
ком України централізованої стандартної програми для 
формування усіх форм фінансової звітності в контексті 
відтворення операційного дня банку.

На відміну від інших суб’єктів економічної діяль-
ності банки мають складати щоденні баланси, що висту-
пає однією з ключових особливостей ведення бухгал-
терського обліку в банках. Такий підхід забезпечує що-
денний і повний облік банківських операцій та контроль 
за наявністю і рухом грошових коштів і цінностей, які 
розміщені в банку. Класифікацію звітності банків пред-
ставлено на рис. 1.

Оприлюднення фінансової звітності банку та 
обов’язкова наявність аудиторського висновку, скла-
деного з дотриманням відповідних норм і стандартів, 
належать до головних вимог. Такий висновок повинен 
містити підтвердження або аргументовану відмову від 
підтвердження достовірності, повноти та відповідності 
законодавству в галузі бухгалтерської звітності.

Баланс фінансово-кредитної установи містить 
лише залишки, або сальдо рахунків бухгалтерського об-
ліку на певну дату, тому в банківській практиці його на-
зивають сальдовим [4].

Одним з найважливіших принципів міжнародних 
стандартів обліку та звітності, якими керуєть-
ся управлінський апарат установ фінансово-

кредитної сфери, виступає принцип відкритості, або 
транспарентності. Це виражається у встановленні Націо-
нальним банком України вимог до порядку публікацій 
комерційними банками в засобах масової інформації 
форм звітності про свою господарську діяльність та на-
дання її до НБУ. До перспективних напрямів удоскона-
лення звітного механізму фінансово-кредитних установ 
слід віднести послідовне розширення складу даних, які 
мають оприлюднюватися банками, та підвищення сту-
пеня їх достовірності.

Окремий спектр підходів та системоутворюючих 
факторів щодо створення звітної моделі охоплює об-
лікову систему, що обумовлено специфікою побудови 
бюджетного процесу та, на цій основі, сутністю й при-
родою функціонування бюджетних установ.

Згідно з п. 4 ст. 6 Закону [1] «порядок ведення бух-
галтерського обліку і складання фінансової звітності 
про виконання бюджетів і госпрозрахункових операцій 
бюджетних установ встановлюється Державним казна-
чейством України відповідно до законодавства».

Специфічні особливості обліку в бюджетних уста-
новах обумовлюють необхідність розширення спектра 
традиційних завдань бухгалтерського обліку й доповне-
ння їх більш конкретними. До них належать: виконання 
затвердженого бюджету і підвищений контроль такого 
виконання, контроль виконання кожного факту господар-
ської діяльності, узгодженість діяльності бюджетників у 
досягненні мети, поставленої перед ними державою [14].

Ключові аспекти у вивченні правил складання 
звітності бюджетних установ знаходяться у площині до-
слідження питання формування бюджетного процесу. 
Створення належного середовища на базі підготовки 
та формалізації інформаційно-аналітичного підґрунтя 

таблиця 1

Кількісна характеристика змін установ банківського сектора

Банки 2014 р. 2015 р. І кв. 2016 р. ІІ кв. 2016 р. ІІІ кв. 2016 р.*

Платоспроможні 147 117 111 102 100

– зміна (–33) (–30) (–6) (–9) (–2)

Державні 7 7 6 6 5

– зміна (0) (0) (–1) (0) (–1)

Іноземні 25 25 25 25 25

– зміна (0) (0) (0) (0) (0)

Група І 18 10 10 8 8

– зміна (–5) (–8) (0) (–2) (0)

Група ІІ 97 75 70 63 62

– зміна (–28) (–22) (–5) (–7) (–1)

Неплатоспроможні 16 3 5 8 4

– зміна (16) (–13) (2) (3) (–4)

У стадії ліквідації 21 64 68 74 80

– зміна (19) (43) (4) (6) (6)

примітка: * – дані взяті у [2, с. 2].
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щодо господарської діяльності підприємств бюджетної 
сфери для підвищення якості та відкритості бюджет-
ного процесу й забезпечення ефективності бюджетних 
рішень виступає важливою передумовою консолідації 
державних фінансів.

Установи й організації, що утримуються за рахунок 
коштів бюджету, ведуть облік виконання бюджету й ко-
шторисів витрат, який називають бюджетним обліком.

Виступаючи одним із видів бухгалтерського облі-
ку, бюджетний облік представляє собою науково 
обґрунтовану й практично спрямовану систему 

нагляду, відображення, групування і узагальнення та 
контролю за кількісними та якісними показниками ви-
конання бюджету.

Уся сукупність способів і прийомів, які викори-
стовуються в процесі виконання бюджету, формує ме-
тод бюджетного обліку. Звітність виступає одним з еле-
ментів методу бюджетного обліку, аналогічно з такими 
інструментами, як: документація, інвентаризація, оцін-
ка, система рахунків, подвійний запис тощо [10].

Звітність бюджетної організації – це метод уза-
гальнення і зіставлення планових і фактичних показни-
ків про виконання бюджету, наведених у певну систему. 
У звітності відображаються доходи і витрати бюджету, 
кошти бюджету, валютні та позабюджетні кошти на ра-
хунках в установах банків, розрахунки між бюджетами, 
результати виконання бюджету, надходження та витра-
чання позабюджетних коштів.

Функції управління обліковим процесом та орга-
нізації бухгалтерського обліку та звітності, контроль за 
виконанням кошторисів і видатків організаціями всієї 

системи покладено на керівників міністерств, відомств і 
бухгалтерських служб фінансових управлінь.

Пріоритетними факторами підтримки ефектив-
ної роботи і розвитку установ бюджетної сфери ви-
ступають: примноження віддачі фінансових, матеріаль-
них і трудових ресурсів, які використовуються такими 
суб’єктами господарювання, здійснення глибокого ана-
лізу взаємозв’язків між виділеними з бюджету коштами 
та результатами їх використання. При цьому важливим 
аспектом залишається питання збалансованості та уре-
гульованості бюджету, опираючись на цільові орієнтири 
щодо зменшення дефіциту коштів. З цією метою утри-
мання бюджетних установ вимагає активнішого запро-
вадження комерційних відносин у системі управління 
бюджетних установ. 

Поєднання бюджетного фінансування і комер-
ційної діяльності сприяє більш раціональному викори-
станню бюджетних асигнувань, коштів, що надходять з 
інших джерел фінансування та спрямовані на потреби 
установ невиробничої сфери. Кошти, отримані від ко-
мерційної діяльності, надають можливість покращення 
якісних показників роботи, оптимізації норм витрат, 
удосконалення системи оплати праці працівників неви-
робничої сфери, нарощення матеріальної бази бюджет-
них установ, розширення сфери діяльності. Тобто, бю-
джетні установи поряд з основною діяльністю можуть 
займатися і підприємницькою, комерційною діяльністю 
та впроваджувати бізнес-процеси відповідно до законо-
давчо встановлених обмежень.

Сукупно вказані факти вимагають відтворення 
специфічного підходу до формування системи управ-
ління даних установ.

Звітність банків

Державна статистична
звітність

Банківська звітність

Залежно від змісту
та джерел складання

За характером
спрямування

Фінансова і статистична 

Офіційна та оперативна

За обсягом
інформації

Повна

Первинна

Зведена

Скорочена

За ступенем
узагальнення

Поточна

Річна

За періодичністю
подання

Електронна

Звичайна

За способом
надання

Звітність для зовнішніх користувачів

Звітність для внутрішнього управління

Рис. 1. Класифікація звітності банків
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Усе це обумовлює специфіку і новизну в методо-
логії та організації обліку і вимагає відповідного 
теоретичного й наукового обґрунтування, що до-

зволить посилити контроль за використанням ресурсів, 
покращити якісні показники роботи та слідувати кри-
теріям господарювання цих установ. Практичні шляхи 
вирішення наявних проблем доцільно концентрувати в 
таких площинах. Керівництво одних установ приймає 
рішення створити дві бухгалтерії – бюджетну і госпроз-
рахункову. В інших організаціях вводять у дію і застосо-
вують два плани рахунків, з них: один – для обліку ви-
користання бюджетних коштів, а другий – для обліку 
підприємницької діяльності. Деякі установи застосову-
ють методику складання окремих облікових регістрів. 
Водночас на законодавчому рівні запропоновано впро-
ваджувати методику об’єднання коштів, які надходять з 
різних джерел, здійснювати їх інтегроване планування в 
єдиному кошторисі та реалізовувати єдину облікову сис-
тему використання. При цьому важливою передумовою 
ефективного й збалансованого виконання бюджетів ви-
ступає ідея про те, що надходження позабюджетних ко-
штів не повинно бути підставою для зменшення бюджет-
ного фінансування, за рахунок якого на практиці часто 
здійснюються витрати, які неможливо перевести на ко-
мерційні засади. До них належать: профілактичні медич-
ні заходи, фундаментальні наукові дослідження тощо.

На основі проведеного дослідження автором сис-
тематизовано організаційно-методичні засади побудови 
облікового процесу та складання звітності у фінансово-
кредитному й бюджетному секторах (рис. 2).

 
ВИСНОВКИ
Таким чином, звітність суб’єктів господарювання 

надає змогу реалізації комплексного аналізу на підґрун-
ті використання всіх видів планової, нормативної, облі-
кової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної 
та інших видів інформації. У результаті проведеного 
аналізу доведено, що бухгалтерський облік бюджетної 
установи характеризується більш суворою регламен-
тацією порівняно зі ступенем регулювання облікової 
дисципліни у фінансово-кредитній сфері. Визначено, 
що комплекс специфічних ознак і нюансів, властивих 
обліково-аналітичному середовищу, у якому функціону-
ють фінансово-кредитні та бюджетні установи, накладає 
відповідний відбиток на порядок і параметри здійснення 
господарських операцій, правила відображення їх у фі-
нансовій, статистичній та іншій документації. На основі 
розкриття ключових організаційних аспектів та резуль-
татів аналізу концептуальних засад формування обліко-
вої системи обґрунтовано наявність ідентичних елемен-
тів і методологічних підходів до формування звітності 
як важливої компоненти інформаційно-аналітичного за-
безпечення системи управління бюджетних і фінансово-
кредитних установ, що обумовлено схожою природою і 
логікою побудови. Подальші дослідження доцільно про-
водити в напрямі вивчення організаційно-методичного 
інструментарію щодо формування облікового механізму 
суб’єктів господарювання різних сфер діяльності з ме-
тою вдосконалення обліково-аналітичної моделі як од-
нієї з найголовніших складових процесу управління.    
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У сучасних умовах господарювання питання ор-
ганізаційного забезпечення контролю та підви-
щення якості аудиторських послуг аудиторської 

діяльності набувають актуальності. Як засвідчує досвід 
вітчизняної та зарубіжної аудиторської практики, фор-
мування ефективної системи контролю за якістю ауди-
торських послуг вимагає передусім належного й добре 
сформованого організаційного забезпечення процесів 
контролю за якістю аудиту.

Теоретико-методологічні засади регулювання від-
носин у сфері аудиту досить широко представлені у пра-
цях вітчизняних дослідників, зокрема Н. І. Дорош [3], 
О. Л. Макеєва [6], Т. В. Мултанівської [9], О. Ю. Редько 
[10], Н. С. Шалімової [11]. Різні аспекти регулювання 
аудиторських відносин у контексті стандартів, норм ау-
диту, досвіду управління якістю, що притаманні світовій 
практиці, висвітлюються в наукових працях таких зару-
біжних авторів, як Д. Кармайкл, М. Беніс [4], Г. Д. Кри-
лової [5] та ін. Нині вітчизняна і світова наука пропону-
ють різноманітні моделі організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг. 
Однак динамічні зміни, що мають місце в системі управ-
ління аудиторською діяльністю, зумовлюють необхід-
ність опрацювання методів та інструментів підвищення 
якості аудиторських послуг, які б відповідали потребам 
сьогодення та не суперечили загальнодержавній політи-
ці, спрямованій на дерегуляцію та децентралізацію гос-
подарської діяльності.

Об’єктом дослідження є організаційне забезпе-
чення контролю та підвищення якості аудиторських по-
слуг вітчизняними аудиторськими фірмами.

Метою статті є дослідження проблемних питань 
практики організації контролю за якістю аудиту в Украї-
ні та особливостей реалізації контролю якості ауди-
торських послуг, визначення напрямів удосконалення 
яко сті професійних аудиторських послуг. Визначена 
мета досягатиметься завдяки уточненню сутності та 
визначенню складових елементів організаційного за-
безпечення внутрішньо фірмового контролю суб’єктів 
аудиторської діяльності.

Аналізуючи різні погляди та підходи вчених-
економістів до питання організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг, 
можемо стверджувати, що переважаюча більшість на-
уковців є прихильниками поглядів, відповідно до яких у 
процесі визначення якості аудиту та організаційного за-
безпечення контролю варто виходити з позицій аудиту як 
одного з видів підприємницької діяльності. Нормативно-
правовим забезпеченням для створення та функціонуван-
ня системи організаційного забезпечення контролю та 
підвищення якості аудиторських послуг є Міжнародний 
стандарт аудиту 220 «Контроль якості під час аудиту іс-
торичної фінансової інформації» (МСА 220) та Міжнарод-
ний стандарт контролю якості № 1 «Контроль якості для 
фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової 
інформації, а також інші завдання з надання впевненості, 
та надають супутні послуги» (МСКЯ 1) [4; 7; 8]. Сучасна 
практика професійного аудиту засвідчує, що, з огляду на 
це, організаційне забезпечення контролю та підвищення 
якості аудиторських послуг повинно базуватися на єди-

ному підході до організації контролю за якістю прове-
деного аудиту фахівцями аудиторських фірм. Водночас, 
на нашу думку, сукупність затверджених внутрішньо-
фірмових стандартів має містити опис комплексного 
підходу аудиторської фірми до організації й технології 
контролю за якістю наданих аудиторських послуг. 

Пропонуємо внутрішньофірмові стандарти об’єд-
нати в чотири групи: організаційні стандарти; стандар-
ти процесу аудиту; спеціалізовані стандарти; стандарти 
аудиторських послуг. 

Варто погодитися з вченими і практиками [6; 10; 11], 
які стверджують, що одним з ефективних методів 
організації внутрішньогосподарського контролю 

за якістю й підвищення його ефективності є розробка 
внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми, 
яка припускає реалізацію загальної стратегії; зменшен-
ня хаотичності прийняття рішень; консолідацію ресур-
сів фірми в конкурентні переваги; створення методич-
ного забезпечення для нових видів послуг і оформлен-
ня у вигляді інструкцій, робочих таблиць, тестів, що 
будуть задіяні у процесі надання аудиторських послуг. 
У разі, коли окремий вид аудиторських послуг викликає 
потребу в різновидах аудиторських процедур, її задо-
волення можливе шляхом підвищення організаційно-
технічного та економічного рівнів. 

У процесі виконання робіт, пов’язаних з розробкою 
функціонування системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг, 
вирішуються завдання створення послуги, що наділена 
комбінацією властивостей, яка забезпечує задоволення 
нових потреб споживачів. При цьому трудомісткість, 
матеріалоємність та цикл розробки нової послуги по-
винні бути такими, щоб забезпечити можливість реалі-
зації послуги споживачам за реальну вартість. Від того, 
які рішення будуть прийняті на цій стадії, залежить, на-
скільки ефективно будуть працювати інші стадії складо-
вих механізму управління якістю. При позитивному рі-
шенні необхідно визначити, яким конкретним змістом 
наповнити кожну стадію, тобто необхідно приступати 
до організаційно-економічного проектування елементів 
системи якості, виходячи з особливостей нових видів 
послуг, темпів і масштабів їх надання, технології й ін-
ших чинників. Залежно від умов та обставин діяльності 
аудиторської фірми система якості може розроблятися 
заново, або ж у діючу систему можуть вноситися необ-
хідні зміни й доповнення [1–3]. Зокрема, досліджуючи 
та вдосконалюючи організацію внутрішньофірмової 
системи управління якістю послуг аудиту, ми розгляда-
ємо аудиторські послуги як суб’єкт ринкових відносин у 
рамках маркетингової концепції, що означає управління 
якістю послуг аудиту виходячи із зовнішніх критеріїв 
ринку, так званих факторів макро- і мікросередовища, 
ринкової кон’юнктури. 

Середовище системи контролю якості аудиту ви-
значається факторами економічного, технічного, со-
ціального, правового, політичного та іншого характе-
ру, однак з точки зору якості аудиторських послуг для 
менеджерів-аудиторів важливе значення мають харак-
теристики середовища у вигляді поведінки користува-
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чів та замовників, дій конкурентів, державної політики. 
Складне на даний момент співвідношення між пропо-
зицією і попитом, конкретні умови господарської ді-
яльності аудиторських фірм формують кон’юнктуру 
ринку аудиторських послуг. Управління наданням ау-
диторських послуг високого рівня якості виходячи із 
«зовнішніх» критеріїв передбачає створення в аудитор-
ських фірмах таких підсистем:
 сприйняття зовнішньої ринкової інформації та 

рішень АПУ;
 обробки отриманої інформації, формування кон-

кретних висновків, необхідних для стратегічного 
планування та розвитку аудиторських фірм;

 відповідного реагування, що включає заходи на 
ринку, спрямовані на формування позитивного 
ставлення до аудиторської діяльності та її ре-
зультатів – виконаних робіт та послуг, а також 
заходи, що регулюють конкуренцію, створюю-
чи конкурентні переваги.

Організація системи внутрішнього контролю та її 
функціонування спрямовані на усунення ризиків 
діяльності. Постійна підтримка такої системи 

якості аудиторських фірм, орієнтованої на зовнішні умо-
ви, створює та забезпечує можливість «нормального» 
виживання суб’єкта підприємницької діяльності на рин-
ку. Зрозуміло, що все вищесказане буде вірним лише для 
аудиторських фірм із серйозним внутрішнім потенціалом 
(рис. 1). Таким чином, у концепцію якості вкладається 
більш широкий контекст, що охоплює соціальні перспек-
тиви, оскільки його висловлюють користувачі та замов-
ники, що оплачують аудиторські роботи та послуги.

Ураховуючи те, що внутрішньофірмовий контроль 
якості послуг аудиту є одним з інструментів із надання 
інформації, що забезпечує впровадження результатів 
досліджень у аудиторську практику, у проведених нами 
дослідженнях відведено пропорційну увагу думці ауди-
торів – як виконавців та думці замовників – як спожи-
вачів аудиторських послуг. Аналогічний підхід рекомен-
дується нами застосовувати й у процесі вироблення під-

ходів до організації внутрішньофірмової системи управ-
ління якістю послуг аудиту та оцінювання результатів 
якості надання аудиторських послуг. Результати прове-
дених досліджень дають можливість стверджувати, що 
найбільш застосовуваною моделлю організації контр-
олю якості послуг аудиту, що надається замовникам, є 
модель, заснована на прикладах виробництва продукції, 
робіт і послуг у промисловості. 

Доведено, що концептуальні положення форму-
вання системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських 

послуг визначають послідовність прийняття управлін-
ських рішень, оцінку їх ефективності, перевірку резуль-
тативності впливу порівняно з попередніми заходами, 
визначення ймовірності переходу до якісно нового 
стану. На нашу думку, у процесі вдосконалення органі-
заційного забезпечення контролю та підвищення якості 
аудиторських послуг необхідно використовувати комп-
лексний підхід до визначення параметрів якості резуль-
татів процесу аудиту, у тому числі через розробку ауди-
торських внутрішньофірмових стандартів і методик у 
відповідності до вимог міжнародних стандартів аудиту. 
З огляду на зазначене, ми вважаємо, що одне з найваж-
ливіших і складних завдань формування системи ор-
ганізаційного забезпечення контролю та підвищення 
якості аудиторських послуг полягає в розробці системи 
управління якістю аудиторських послуг. Застосовуючи 
розроблений алгоритм формування системи, оціню-
вання внутрішніх і зовнішніх чинників аудиторської 
фірми, можливо домогтися комбінації факторів і умов, 
що забезпечать ефективність управління якістю ауди-
торських послуг та зниження витрат на їх реалізацію [9]. 
Очевидно, що організаційна модель визначення якості 
аудиторської діяльності повинна, передусім, базуватися 
на визначенні пріоритетних вимог користувачів резуль-
татами аудиторської праці. 

Організація контролю якості аудиту означає пере-
вірку всієї системи якості й полягає в оцінці відповід-
ності документів аудиторських послуг до визначених 
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Рис. 1. Організація внутрішньофірмової системи управління якістю аудиторських послуг
Джерело: складено за [9].
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стандартами якості вимог. Програма контролю якості 
аудиту включає два етапи (рис. 2). На першому етапі здій-
снюється контроль відповідності документів системи 
якості до нормативних вимог. Контроль системи якості 
послуг може організовуватися за обраними елементами. 
Залежно від цілей контролю якості послуг зіставлення 
документації може проходити за напрямками:
 відповідність документації контролю якості 

конкретним, у тому числі специфічним, вимогам 
замовника – під час аудиту іншою стороною; 

 відповідність документації контролю якості 
екологічним вимогам, вимогам з техніки безпе-
ки та ін. – під час аудиту, що проводиться служ-
бами нагляду;

 відповідність документації контролю якості 
послуг стандартам системи якості – під час ау-
диту, проведеного зовнішніми органами із сер-
тифікації аудитів, та ін.

викладених у них фактів по дотриманню суб’єктами ау-
диторської діяльності вимог законодавства, норм і стан-
дартів аудиту та професійної етики, а також інші функції, 
пов’язані із забезпеченням якості аудиторських послуг.

Комітет з контролю якості аудиторських послуг 
(далі – Комітет з контролю якості) створюється Ауди-
торською палатою України, функціонує як юридична 
особа на основі затвердженого АПУ Статуту, підзвітний 
Комісії АПУ з контролю якості, забезпечує планування 
й організацію проведення зовнішніх перевірок систем 
контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, про-
водить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх 
перевірок систем контролю якості, аналіз порушень 
аудиторськими фірмами й аудиторами професійних ви-
мог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові 
процедури, спрямовані на забезпечення якості. Комітет 
з контролю якості щороку узагальнює результати пере-
вірок і видає загальні рекомендації аудиторам України 
для запобігання в подальшому виявлених порушень.

Уповноважені контролери – незалежні фізич-
ні особи, які уклали з Комітетом з контролю якості 
цивільно-правові договори про здійснення зовнішніх 
перевірок систем контролю якості аудиторських фірм 
та аудиторів відповідно до Положення про зовнішні пе-
ревірки системи контролю якості.

Уповноважені з контролю якості організації – ви-
знані АПУ громадські об’єднання та професійні органі-
зації, які уклали з Комітетом з контролю якості угоду про 
здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості 
аудиторських фірм та аудиторів відповідно до Положен-
ня про зовнішні перевірки системи контролю якості.

Дисциплінарна комісія – діє відповідно до Поло-
ження про Дисциплінарну комісію АПУ. Вона розглядає 
матеріали дисциплінарного провадження за результа-
тами зовнішніх перевірок систем контролю якості ау-
диторських фірм і аудиторів та фактами ухиляння від 
зовнішньої перевірки, результати розгляду скарг і звер-
нень громадян до АПУ, готує для АПУ відповідні про-
екти рішень про застосування стягнень до аудиторів 
(аудиторських фірм), здійснює моніторинг допущених 
аудиторами (аудиторськими фірмами) порушень вимог 
чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів і рішень АПУ, узагальнює 
практику застосування АПУ стягнень до аудиторів (ау-
диторських фірм) за неналежне виконання професійних 
обов’язків, інформує про вимоги до якості аудиторських 
послуг, а також про результати роботи Комісії професій-
ну спільноту та громадськість.

Фінансування системи забезпечення якості здій-
снюється за рахунок оплати аудиторськими 
фірмами й аудиторами вартості проведення 

зовнішніх перевірок їх систем контролю якості. Розмір 
вартості проведення зовнішніх перевірок систем контр-
олю якості аудиторських фірм і аудиторів установлю-
ється Аудиторською палатою України на основі затвер-
дженого бюджету Комітету з контролю якості. Комітет 
контролю якості оплачує участь уповноважених конт-
ролерів у зовнішніх перевірках систем контролю якості 
аудиторських фірм і аудиторів та фінансує інші пов’язані 
з цим витрати [12].
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Рис. 2. Схема контролю якості послуг аудиту
Джерело: складено за [12].

Система забезпечення якості аудиторських послуг 
має таку організаційну структуру:

Аудиторська палата України здійснює контроль 
за системою забезпечення якості, розглядає та приймає 
(за поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення щодо 
результатів зовнішніх перевірок систем контролю якос-
ті аудиторських фірм та аудиторів, вживає належних 
заходів для досягнення відповідності системи забезпе-
чення якості вимогам Закону України «Про аудиторську 
діяльність», Директиви 43, стандартів аудиту, норм про-
фесійної етики. 

Комісія АПУ з контролю якості та професійної 
етики (далі – Комісія з контролю якості) діє відповід-
но до Положення про Комісію АПУ з контролю якості 
та професійної етики, здійснює контроль і координацію 
роботи Комітету з контролю якості аудиторських по-
слуг, сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами 
норм професійної етики аудиторів, здійснює моніторинг 
якості аудиту та супутніх послуг, вживає заходів із забез-
печення незалежності аудиторів при проведенні ними 
аудиторських перевірок і організації контролю якості 
аудиторських послуг, розглядає скарги, звернення щодо 
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З метою реалізації системи організаційного за-
безпечення контролю якості аудиторських послугу на-
ведемо фрагмент напрямів підви¬щення ефективності 
системи контролю (табл. 1).

Використання аудиторською фірмою запропонова-
ного механізму підвищення ефективності системи орга-
нізаційного забезпечення контролю та підвищення якос-
ті аудиторських послуг забезпечить отримання вигод для 
сторін аудиторського процесу. Вбачаємо також переваги 
в реалізації внутрішньофірмової системи організаційно-
го забезпечення контролю якості аудиту крізь призму її 
об’єктів. При цьому складовими системи контролю якос-
ті аудиту мають бути: суб’єкти контролю якості аудиту, 
рівні й елементи, види та етапи контролю якості аудиту.

якістю послуг аудиту, враховуючи практику зарубіжно-
го досвіду й результати аналогічних досліджень теорії 
та практики організаційного забезпечення контролю 
якості аудиту в Україні, дає можливість стверджувати, 
що проблема практики організації контролю за якістю 
аудиту належить до невирішених і потребує науково 
обґрунтованої розробки. Проте, слід зауважити, що іс-
нують подальші перспективи щодо конкретизації еле-
ментів організаційного забезпечення контролю якості 
у відповідності до визначених напрямів підвищення 
ефективності системи організаційного забезпечення 
контролю та підвищення якості аудиторських послуг. 
Застосування наведених підходів до формування інфор-
маційної бази контролю якості суб’єктами аудиторської 

таблиця 1

Фрагмент напрямів підвищення ефективності системи організаційного забезпечення контролю та підвищення якості 
аудиторських послуг

Напрями підвищення 
ефективності

Етапи забезпечення якості аудиту

Обґрунтування 
побудови систе-
ми якості аудиту

Аналіз та оцінка 
факторів,  

що впливають  
на якість аудиту

Аналіз етапів 
життєвого  

циклу в аудиті

Розробка заходів 
із підвищення 
якості аудиту

Реалізація 
заходів із 

підвищення 
якості аудиту

Орієнтація на 
користувачів інформації + + + + +

Лідерство керівництва 
аудиторської фірми + + + + +

Підвищення ефектив-
ності роботи персоналу + + + + +

Процесний підхід + + +

Системний підхід до  
забезпечення якості + + + + +

Прийняття рішень,  
що базуються на фактах + + + + +

Взаємовигідні 
відносини з клієнтами + +

Розробка та реалізація 
внутрішньофірмових 
стандартів

+ + +

Джерело: складено за [3; 5].

В умовах трансформаційної економіки процес на-
дання якісних аудиторських послуг набуває ак-
туальної проблематики в напрямку забезпечення 

ефективної організації контролю за якістю аудиту та 
аудиторських послуг. Сучасний вектор розвитку на-
ціональної економіки вимагає перегляду діючих і фор-
мування нових підходів до вирішення організаційних 
питань взаємовідносин аудиторських фірм і користува-
чів інформації задля формування ефективної системи 
управління якістю аудиторських послуг. Запропонова-
ний механізм підвищення ефективності системи орга-
нізаційного забезпечення контролю за якістю аудитор-
ських послуг може бути використаний як у практиці ре-
алізації внутрішнього контролю аудиторськими фірма-
ми, так і в подальших наукових дослідженнях організації 
та методики контролю якості результатів аудиту. Крім 
того, проведений аналіз організації системи управління 

діяльності дозволить підвищити його ефективність та 
результативність.

ВИСНОВКИ
Розвиток форм і методів організаційного забезпе-

чення контролю засвідчують, що для формування його 
ефективної системи та підвищення якості аудиторських 
послуг необхідно забезпечити такі умови: системний і 
регулярний контроль якості аудиторських послуг слід 
реалізовувати на рівні усіх суб’єктів аудиторської ді-
яльності; обов’язкове запровадження стандартів та 
критеріїв оцінювання аудиторських послуг, що забезпе-
чать об’єктивне оцінювання діяльності суб’єктів аудиту. 
Окрім того, сучасна система організаційного забезпе-
чення контролю та підвищення якості аудиторських по-
слуг виступає органічним елементом загальної системи 
менеджменту аудиторської фірми.                   
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Системні науки у світі почали активно розвива-
тися в першій половині минулого сторіччя, а в 
Радянському Союзі вони сформувалися як окре-

мі напрямки наукової діяльності у 1960-х роках. На по-
чатку 1970-х років вітчизняні фахівці почали застосову-
вати у своїх дослідженнях системний підхід як один з 
напрямків системних досліджень при розгляді проблем 
бухгалтерського обліку. З того часу системна терміноло-
гія широко використовується фахівцями-бухгалтерами 
в наукових працях. І це природно: кожен з учених нама-
гається вивчити свій об’єкт дослідження або розв’язати 
проблему системно, тобто розглянути всі сторони яви-
ща або процесу, усі його складові та зв’язки між ними. Із 
цієї точки зору всіх учених можна віднести до послідов-
ників системного підходу.

Автори, які використовують системну терміно-
логію в бухгалтерському обліку, умовно розподіляють-
ся на дві групи. До першої відносять тих, хто реально 

застосовує системний підхід у своїх дослідженнях, а до 
другої – тих, у яких за термінологією відсутній, як такий, 
системний зміст, та й взагалі системний підхід до роз-
гляду досліджуваних проблем. 

Приблизно в той же час сформувався інституціо-
налізм, який протягом минулого сторіччя активно роз-
будовувався як окремий напрямок у розвитку економіч-
ної теорії. Однак для дослідження проблем бухгалтер-
ського обліку фахівці почали застосовувати інституці-
ональний підхід відносно недавно: у дев’яності роки ХХ 
сторіччя – нульові роки ХХІ сторіччя. За цей відносно 
короткий період з’явилася велика кількість наукових 
праць, автори яких вважають, що інституціональний 
підхід найбільш плідний для бухгалтерського обліку і є 
базою для його подальшого розвитку.

Протягом тривалого часу проблеми бухгалтер-
ського обліку з використанням системного підходу роз-
глядали В. Ф. Палій [1–3] і Я. В. Соколов [3; 4]; останнім 
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часом досліджували бухгалтерський облік як систему  
О. Г. Вандина [5], С. Ф. Голов [6], В. В. Євдокимов [7],  
Ю. А. Кузьмінський [8], Л. К. Нікандрова [9], М. С. Пушкар 
[10–12] і багато інших авторів. Приблизно такий самий 
стан спостерігається і з інституціональним напрямком 
у бухгалтерському обліку. Його дотримуються К. В. Без- 
верхий [13], Н. В. Воскресенська та М. В. Львова [14],  
В. В. Говдя зі співавторами [15], В. М. Жук [16–18], Л. Б. Іва- 
нова [19], О. О. Канцуров [20], С. М. Полєнова [21],  
Т. М. Сльозко [22], Л. О. Чайковська [23] та інші автори.

Для зручності аналізу визначимо, що фахівці, які 
використовують інституціональний підхід у бух-
галтерському обліку, – це інституціоналісти,  

а ті, хто застосовує системний підхід, – системники. 
Дослідження бухгалтерів-інституціоналістів роз-

вивається за декількома напрямками. Ці напрямки ха-
рактеризуються такими особливостями.

1. Система бухгалтерського обліку існує і розбу-
довується в інституціональному середовищі. Сам бух-
галтерський облік потрібно розглядати як соціально-
економічний інститут. До цього напрямку ближче 
погляди К. В. Безверхого [13], С. М. Полєнової [21],  
Т. М. Сльозко [22], Л.О. Чайковської [23].

2. У бухгалтерському обліку потрібно застосову-
вати інституціональний підхід як ефективний метод до-
слідження. До цієї точки зору схиляються Н. В. Воскре-
сенська і М. В. Львова [14], В. В. Говдя зі співавторами 
[15], Л. Б.Іванова [19].

3. Інституціональний аналіз потрібно розглядати 
як метод бухгалтерського обліку. Це майже точна назва 
статті О. О. Канцурова [20].

4. Необхідне створення інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку. Цю точку зору систематично 
доводить у своїх роботах В. М. Жук [16–18]. Більше того, 
він активно працює над створенням такої теорії.

Із цих чотирьох напрямів представники першого і 
другого ближчі за поглядами до системників.

Що стосується третього напрямку, то слід зазна-
чити, що його представники ніколи не ставили своїм 
завданням розглядати системний підхід, теорію систем 
або будь-який інший напрямок системних досліджень 
як метод бухгалтерського обліку або як теорію бухгал-
терського обліку. Незважаючи на те, що таке питання не 
ставилося, свою відповідь на нього дав К. М. Лебедєв. 
Його висновок такий: «…развитие бухучёта как науки и 
учебной дисциплины не следует связывать с системным 
подходом» [24, с. 55]. Однак у цьому випадку, вочевидь, 
відбулася підміна понять. К. М. Лебедєв намагається 
довести, що системний підхід не може бути методом 
бухгалтерського обліку. Разом з тим, невідомі випадки, 
коли б прихильники системного підходу претендували 
на те, що системний підхід може стати методом бухгал-
терського обліку. 

Сутність інституціональної теорії бухгалтерського 
обліку, і чому вона відрізняється від розгляду обліку як 
системи, В. М. Жук пояснює так: «…інституціональна 
теорія наголошує – визначальною в Інституті завжди 
залишається його неформальна складова. При розгляді 
обліку як «Системи» попередні теорії не розглядали цей 

визначальний чинник бухгалтерської діяльності…» [25, 
с. 58]. Як бачимо, на думку В. М. Жука, раніше облік роз-
глядали як систему, але він вважає, що вірніше розгля-
дати його як інститут, тому що саме в інституті визна-
чальним фактором є його неформальна складова. Тобто 
він визнає, що облік можна розглядати як систему, але 
розуміння його як системи він вважає застарілим у по-
рівнянні з розумінням обліку як інституту в інституціо-
нальній теорії обліку і пропонує рухатися «від системи 
до інституту». 

На противагу цій думці, С. Ф. Голов, розглядаючи 
вплив економічних теорій на розвиток бухгалтерського 
обліку, робить такий висновок: «Сучасна теорія бухгал-
терського обліку не може ґрунтуватися на економічних 
теоріях. Економічні (зокрема інституціональна) та інші 
(психологічні, обмеження систем тощо) теорії є інстру-
ментами дослідження й вдосконалення теорії та прак-
тики бухгалтерського обліку» [26, с. 8]. Він вважає, що 
бухгалтерський облік повинен мати свою теорію, а ін-
ституціоналізм – це тільки метод, «інструмент» дослі-
дження обліку.

Наша мета – з’ясувати, які ж можливості систем-
ного та інституціонального підходів, і як їх можна ви-
користовувати для розвитку теорії й практики бухгал-
терського обліку, а також порівняти можливості обох 
підходів.

Подібний аналіз був проведений В. Л. Тамбовце-
вим [27]. Але він з’ясовував, по-перше, у чому різниця 
між системним і інституціональним аналізом (а не під-
ходом – це різні речі) і, по-друге, ним розглядався інсти-
туціональний аналіз в економіці, а не в бухгалтерському 
обліку.

Мета статті – провести порівняльний аналіз мож-
ливостей системного й інституціонального підходів у 
застосуванні їх до вирішення проблем убухгалтерсько-
му обліку.

Перш ніж проводити порівняльний аналіз під-
ходів, потрібно визначити, що ми порівнюємо, 
«домовитися» про сутність термінів по підхо-

дах, що порівнюються. Терміни ці неоднозначні, тому 
що в літературних джерелах наводяться їх різні інтер-
претації. Із усіх формулювань були обрані ті, які, на наш 
погляд, відрізняються найбільшою коректністю. 

Надалі в даній роботі використовуються такі тер-
міни.

«Система – это объект исследования, представ-
ляющий собой упорядоченное определенным образом 
множество элементов, взаимосвязанных между собой и 
образующих некоторое целостное единство» [28, с. 236]. 
Дослідник, визначаючи об’єкт дослідження, водночас ви-
значає склад і структуру досліджуваної системи. Якщо 
система як об’єкт дослідження визначена невірно, якщо в 
ній не проявляються системні властивості, то результати 
дослідження такої системи будуть недостовірними, їх ви-
користання може призвести до некоректних результатів.

Системи можна класифікувати за різними ознака-
ми. При класифікації систем за характером зв’язків між 
елементами (іноді цю класифікацію називають – «за по-
ходженням») виділяють три типи систем: природні – ті, 
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які існують у природі незалежно від свідомості люди-
ни; штучні, тобто створені людиною; соціотехнічні – ті,  
у яких визначальні зв’язки належать не природі, а куль-
турі. Характеризуючи ці визначальні зв’язки в соціотех-
нічних системах, І. М. Дрогобицький пише: «В таких свя-
зях смысл любой ситуации определяется отношением к 
ней субъекта. Другими словами, эти связи существуют 
лишь в голове человека в виде жизненных ценностей 
опыта, традиций и привычек, однако его целенаправ-
ленное и определенное поведение в каждой конкретной 
ситуации материализует эти связи» [29, с. 323]. 

«Институт – совокупность формальных, фикси-
руемых в праве, и неформальных, фиксируемых в обыч-
ном праве, рамок, структурирующих взаимодействие 
индивидов в экономической, политической и социаль-
ных сферах» [30, с. 188]. Під звичайним правом тут розу-» [30, с. 188]. Під звичайним правом тут розу-
міються звичаї, культура, традиції, ментальність: «…ін - 
ститути – це звички, стереотипи думок і дії, які спира-
ються на традиції, ментальність, що в комплексі впли-
ває на економічну діяльність» [16, с. 101].

Зіставивши наведені вище визначення, приходимо 
до висновку, що визначення інституту повністю 
відповідає визначенню соціотехнічної системи, 

але не навпаки. Вони співвідносяться між собою як час-
тина (інститут) і ціле (система). 

Якщо розглядати «підхід» як сукупність прийомів 
і способів по вивченню об’єкта дослідження, то і інсти-
туціональний, і системний підходи, по суті, є сукупністю 
методів дослідження. Літературні джерела дають різні 
їх визначення. Зупинимося на наведених нижче. 

Системний підхід – напрямок методології науко-
вого пізнання, в основі якого лежить розгляд об’єкта як 
системи: цілісного комплексу взаємозалежних елемен-
тів; сукупності взаємодіючих об’єктів; сукупності сут-
ностей і відносин [31].

Інституційний підхід. Якщо мова йде про еконо-
міку, то це підхід до вивчення функціонування економіч-
ної системи, при якому основна увага приділяється ролі 
соціальних, політичних і економічних інститутів [32].

Як бачимо, системний підхід може використовува-
тися представниками самих різних наук у своїх галузях 
знань; інституціональний підхід можуть використовува-
ти тільки представники суспільних наук, до яких відно-
ситься економіка і, певною мірою, бухгалтерський облік.

Наступним кроком визначимо, що означає підходи-
ти до об’єкта дослідження як до системи або як до інсти-
туту. У чому відмінність між інститутом бухгалтерського 
обліку і системою бухгалтерського обліку за змістом. 

Інституціоналісти стверджують, що системний під - 
хід вузький і не охоплює всі сторони бухгалтерського 
обліку як особливого інституту, який включає не тільки 
нормативні відносини (формальні інститути), але й не-
формальні відносини, що формуються «у головах людей», 
і при цьому посилаються на класиків. Так, В. М. Жук пише: 
«Видатний російський вчений Я. В. Соколов «Систему 
бухгалтерського обліку» поділяв лише на три рівня: ме-
тодичний, технічний і організаційний…» [18, с. 19], і дає 
цілком коректне посилання на джерело. 

Однак це джерело було видано 1981 р., тобто по-
над 30 років тому. Невідомо, як би визначив Я. В. Со-
колов склад системи «бухгалтерський облік» сьогодні. 
Принаймні, з того часу погляди бухгалтерів на склад і 
структуру системи бухгалтерського обліку неоднора-
зово змінювалися. Частково аналіз цих поглядів провів  
С. Ф. Голов [6, с. 109–136]. І слід зазначити, що вже 
в цьому аналізі розглядалися точки зору авторів, які 
враховували не тільки формальні ознаки, але й нефор-
мальні складові системи бухгалтерського обліку (рівень 
культури, професіоналізм і т. п.) [6, с. 112–117].

 З погляду інституціоналістів, підходити до бухгал-
терського обліку як до інституту – означає враховувати, 
в першу чергу, саме неформальні відносини та зв’язки 
в системі бухгалтерського обліку. Як було відзначено 
вище, це підкреслюється в деяких визначеннях інсти-
туціонального підходу «…основное внимание уделяется 
роли социальных, политических и экономических ин-
ститутов» [32]. Такої думки дотримується і В. М. Жук: 
«… інституціональна теорія наголошує: визначальною в 
Інституті завжди залишається його неформальна скла-
дова» [18, с. 20].

 

Разом з тим, є більш виважені визначення: «Зміст 
інституціонального підходу полягає в тому, щоб 
не обмежуватися аналізом економічних категорій 

і процесів у чистому вигляді, а включити в аналіз інсти-
тути, враховувати позаекономічні фактори» [33]. Анало-
гічного погляду дотримується і Л. О. Чайковська: «При-
менение такого подхода (институционального – авт.)  
в исследовании учетных систем, позволяет сделать 
вывод о том, что рыночные и нерыночные институты, 
как стадии процесса экономического развития госу-
дарства, сосуществуют параллельно и оказывают су-
щественное влияние на систему бухгалтерского учета, 
которая постоянно развивается» [23, с. 380].

Системники, окреслюючи об’єкт дослідження, за-
звичай ставлять конкретні цілі, визначаючи, що вони 
будуть досліджувати: яку-небудь із підсистем у систе-
мі бухгалтерського обліку або систему обліку в ціло-
му. Причому ту ж саму систему (у нашому випадку це 
система бухгалтерського обліку) можна розглядати з 
різних точок зору. Це може бути наукова система об-
ліку або її складові (підсистеми), система практичного 
обліку, система підготовки бухгалтерів або будь-який 
інший об’єкт дослідження (таким об’єктом може роз-
глядатися й інститут бухгалтерського обліку як складна 
соціотехнічна система). Системний підхід це допускає: 
«Поскольку всякая связь является взаимосвязью, это 
означает, что на одном и том же субстрате могут 
быть построены по крайней мере две системы, отли-
чающиеся друг от друга направлением связей между 
элементами. Так, например, если объект а связан с в  
(а → в) и они составляют одну систему, то и объект  
в связан с а (в → а), и это может быть уже другой систе-
мой. Однозначность объекта не определяет однознач-
ности его системного рассмотрения» [34, с. 21].

Так само можна розглядати бухгалтерський об-
лік як підсистему організаційної системи підприємства 
або як складову його інформаційної системи. Систем-
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ний підхід у таких випадках дуже гнучкий. Як система, 
що досліджується, може обиратися будь-який об’єкт у 
системній ієрархії, у чому і проявляються такі системні 
властивості, як ієрархічність та комунікативність. Згід-
но з цими властивостями, з одного боку, усередині сис-
теми може існувати співпідпорядкованість елементів і 
підсистем, що перебувають на різних рівнях ієрархії, і 
будь-який елемент (або підсистема) може бути об’єктом 
дослідження. А з іншого, – будь-яка система є елемен-
том навколишнього середовища, вона встановлює певні 
зв’язки з ним. Адже в системному підході виділяються 
дві складові: досліджувана система і навколишнє серед-
овище, співвідношення між якими рухливі. Межі систе-
ми можуть змінюватися залежно від того, що конкретно 
обрано як досліджувана система.

Залежно від того, як ми будемо розглядати систе-
му бухгалтерського обліку, її можна представляти 
і як штучну систему, якщо ми розглядаємо тільки 

технічну складову обліку (елементи методу, регістри, 
форму обліку і т. ін.), і як соціотехнічну систему (якщо 
розглядаються відносини людей із приводу відображен-
ня бухгалтерської інформації у звітності). Але в кожно-
му разі – це складна система. І не можна говорити про 
її примітивність, навіть у контексті технічної його скла-
дової, як це робить В. М. Жук: «Если характеризовать 
учёт даже с точки зрения примитивной, технической 
его составляющей, то нечего и искать, пожалуй, более 
сложной системы действий, которая предусматривает 
комплекс операций от оценки элементов хозяйственной 
жизни к сквозному документальному подтверждению 
хозяйственных операций с формированием соответ-
ствующих отчётных показателей» [17, с 159].

При такому погляді на бухгалтерський облік ви-
кликає відторгнення висловлення про примітивність 
технічної його складової. За такого підходу уся історія 
розробки і розвитку спеціальних прийомів і способів 
бухгалтерського обліку, яка нараховує не одну тисячу 
років, зводиться до «примітивної, технічної її складо-
вої». Примітивна технічна складова обліку – це те, що 
становить сутність сучасного обліку, і те, що склалося 
як теоретичні основи обліку в результаті його розвитку, 
принаймні, за останні 600–700 років (а за деяким дани-
ми – за два з половиною тисячоліття [35]). У результаті 
цих пошуків і знахідок склалася тверда штучна система, 
до якої важко що-небудь додати.

І це дійсно складна система. Вона складається з 
великої кількості елементів і підсистем, що не мають 
однозначності та зумовленості. Так, наприклад, показ-
ники звітності будуть суттєво різнитися залежно від 
того, як оцінюється операція (за фактичною собівартіс-
тю, за справедливою вартістю і т. ін.), якими правилами 
користуються при веденні обліку і якими документами 
оформлюється проведена операція.

Отже, облік – це не тільки інститут, але й склад-
на система. І в якому напрямку потрібно рухатися при 
проведенні досліджень – «від системи до інституту» або 
навпаки – складно визначити. Але з погляду інституціо-
налістів – це система, в основу якої покладено відно-
сини «між бухгалтерами й користувачами інформації». 

Однак у цій системі (на думку В. М. Жука) знайшлося 
місце не тільки цим відносинам, але й іншим [17, с. 184; 
18, с. 19; 25, с. 57]: формальним і неформальним інсти-
тутам, «виховним» інституціональним об’єднанням 
(включаючи науку) і т. ін., у тому числі й облікову по-
літику, і організаційне забезпечення бухгалтерського 
обліку та чимало інших, включаючи інститут аудита. 
За такого погляду інститут бухгалтерського обліку за 
змістом дорівнює системі бухгалтерського обліку, якщо 
її визначати в широкому розумінні. Отже, це система, у 
якій переважну увагу пропонується приділяти саме не-
формальним складовим. 

Таким чином, інституціональний підхід розглядає 
бухгалтерський облік як систему, у якій увагу переважно 
приділено неформальним складовим, а системний підхід 
дає можливість розглядати бухгалтерський облік з різ-
них боків: як інститут, як штучну систему і в будь-який 
інший спосіб. Тим самим, як бачимо, вкотре підтверджу-
ється, що інститут – це окремий випадок системи.

Значення інституціонального підходу полягає в 
тому, що він дав поштовх розвитку нашого уявлення 
про систему бухгалтерського обліку. У більшості рані-
ше проведених досліджень не тільки системників, але і 
взагалі всіх учених, що навіть і не замислюються про те, 
як вони досліджують проблеми обліку (як системи або 
як інституту), була відсутня неформальна складова; не-
формальні інститути в їх дослідженнях, як правило, не 
розглядалися. 

У результаті виникло внутрішнє протиріччя. Не-
формальні відносини в обліку існують, але вони не 
враховуються та не досліджуються. Це протиріччя 

в системі бухгалтерського обліку схиляється на користь 
інституціонального підходу. На наступному етапі розви-
тку досліджень у галузі бухгалтерського обліку необхід-
но це врахувати й розглядати систему обліку як єдність 
формальних і неформальних інститутів, тим більше, що 
уявлення про те, що бухгалтерський облік – це тільки ін-
ститут, – усе ж таки однобічна. Стосовно такої думки до-
цільне розвинути висловлення В. М. Жука [25]: «від сис-
теми до інституту і далі: від інституту до системи». 

І ще. Очевидно, висловлення С. Ф. Голова про те, 
що інституціоналісти обмежуються тільки популяриза-
цією інституціонального підходу, несправедливо («Віт-
чизняні вчені-обліковці обмежуються популяризацією 
інституціонального підходу, але утримуються від засто-
сування його до існуючої системи бухгалтерського облі-
ку та її інституціонального середовища» [26, с. 8]). Вони 
усі разом, а не тільки В. М. Жук, закладають основи ін-
ституціональної теорії бухгалтерського обліку. І успіш-
ність розвитку (або нерозвитку) цієї теорії буде залежа-
ти і від того, як будуть сприймати надалі бухгалтерський 
облік: у цілому, як складну систему, до якої застосовні 
різні методи дослідження, або тільки лише як інститут, 
тобто окремий різновид такої системи. Той факт, що 
багато інституціоналістів розуміють це, показує аналіз 
відмінностей у їхніх поглядах на зміст інституту бухгал-
терського обліку (див. вище, представники 1 і 2 напрям-
ків інституціональних досліджень). 
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Що ж стосується можливості швидкого викорис-
тання інституціонального підходу до вирішення облі-
кових проблем, то це не таке просте питання. Справа в 
тому, що з трьох вимірів інституцій по Д. Норту (офіцій-
ні правила, неофіційні правила й обмеження, процедури 
виконання цих правил) складніше всього змінити саме 
неофіційні правила. Адже «…неофициальные ограни-
чения изменяются крайне медленно и спонтанно, обес-
печивая историческую преемственность (желательную 
или нежелательную)» [36, с. 186]. Тому різке введення 
нових інститутів або зміна діючих може призвести до 
непередбачених наслідків.

ВИСНОВКИ
1. З погляду формальних визначень інститут – це 

окремий різновид системи. Розгляд змістовної сторони 
інституту бухгалтерського обліку й системи бухгалтер-
ського обліку підтверджує такий висновок.

2. Інституціональний підхід на певному етапі роз-
витку бухгалтерського обліку був кроком уперед у по-
рівнянні із системним підходом, тому що система бух-
галтерського обліку спочатку розглядалася системника-
ми спрощено, без урахування того, що бухгалтерський 
облік існує в інституціональному середовищі, та як в 
окремій підсистемі, у ньому потрібно розглядати не-
формальні інститути.

3. Як інституціональний, так і системний підходи 
являють собою методи дослідження. Але системний 
підхід – це загальнонауковий метод дослідження, а ін-
ституціональний застосовуваний тільки для досліджен-
ня проблем суспільних наук.                   
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МульТИАгЕНТНИй пІДхІД ДО пРОЕкТувАННя ІНфОРМАцІйНО-АНАлІТИчНИх СИСТЕМ
© 2017 ПРИМОСТКА А. О. 

УДК 65.011.56

примостка А. О. Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем
Досліджено мультиагентний підхід до проектування інформаційноаналітичних систем. Проаналізовано існуючі підходи до проектування муль-
тиагентних систем та обґрунтовано додаткові завдання, що виникають у процесі розробки архітектури системи. Проаналізовано високорів-
неву архітектуру мультиагентної системи. Кожна підсистема, що входить у загальну систему, розглянута загалом. Окремо представлена 
деталізація архітектури підсистеми збору та зберігання даних до рівня окремих агентів. Розроблена архітектура підсистеми дозволяє її ви-
користання у будьякій мультиагентній системі, що має на меті збір та аналіз великої кількості даних. Також представлена деталізація підси
стеми аналізу даних. Архітектура даної підсистеми представляє собою узагальнену модель роботи підприємства в контексті мультиагентно-
го підходу. Для кожного модуля та агента, які є структурними елементами підсистем, наведено опис функцій та їх призначення.
Ключові слова: інформаційноаналітична система, мультиагентна система, підсистема збору та зберігання даних, підсистема аналізу даних, 
модуль, агент.
Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 10. 
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Примостка А. А. Мультиагентный подход к проектированию 

информационно-аналитических систем
Исследован мультиагентный подход к проектированию информа ци
онноаналитических систем. Проанализированы существующие под-
ходы к проектированию мультиагентных систем и обоснованы допол-
нительные задачи, которые возникают в процессе разработки архи-
тектуры системы. Проанализирована высокоуровневая архитектура 
мультиагентной системы. Каждая подсистема, которая входит в 
общую систему, рассмотрена в целом. Отдельно представлена дета-
лизация архитектуры подсистемы сбора и сохранения данных до уров-
ня отдельных агентов. Разработанная архитектура подсистемы по-
зволяет ее использование в любой мультиагентной системе, которая 
своей целью имеет сбор и анализ большого количества данных. Также 
представлена детализация подсистемы анализа данных. Архитекту-
ра данной подсистемы представляет собой обобщенную модель рабо-
ты предприятия в контексте мультиагентного подхода. Для каждого 
модуля и агента, которые являются структурными элементами под-
систем, представлены описание функций и их назначение.
Ключевые слова: информационноаналитическая система, мультиа-
гентная система, подсистема сбора и хранения данных, подсистема 
анализа данных, модуль, агент.
Рис.: 3. Табл.: 3. Библ.: 10. 
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Prymostka A. О. The Multiagent Approach to Projecting  

the Information-Analytical Systems
The multiagent approach to projecting the informationanalytical systems 
was researched. The existing approaches to projecting the multiagent sys-
tems were analyzed, the additional tasks that arise in the process of develop-
ing the system architecture were substantiated. The highlevel architecture 
of a multiagent system was analyzed. Each subsystem, which is part of the 
overall system, is taken into consideration in general. A detailization of archi-
tecture of the subsystems for collection and storage of data down to the level 
of individual agents is presented separately. The developed subsystem archi-
tecture provides its use in any multiagent system that is aimed at collection 
and analysis of large amounts of data. Also a detailization of the subsystem 
of data analysis is presented. The architecture of this subsystem is a general-
ized model of the enterprise’s performance in the context of the multiagent 
approach. For each module and each agent as structural elements of subsys-
tems the article provides a description of functions and their purpose.
Keywords: informationanalytical system, multiagent system, subsystem for 
collection and storage of data, subsystem of data analysis module, agent.
Fig.: 3. Tbl.: 3. Bibl.: 10. 
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У сучасному динамічному середовищі успішність 
бізнесу вирішальною мірою залежить від швид-
кості та обґрунтованості прийнятих управлін-

ських рішень, що вимагає постійного вдосконалення 
інформаційно-аналітичних систем. Перспективним 
напрямом розробки та проектування інформаційно-
аналітичних систем є мультиагентний підхід як один з 
напрямів розвитку парадигми об’єктно-орієнованого 
програмування. Хоча мультиагентний підхід виник у 
сфері комп’ютерних наук, зараз він застосовується у 
багатьох галузях, таких як економіка, біологія, екологія, 
соціологія, система оборони, транспорт, логістика та ін. 

Мультиагентна система (МАС) є сукупністю кіль-
кох програмних агентів (автономних модулів), які вза-
ємодіють між собою. Розробка МАС надає можливість 
суттєво спростити представлення складних систем, до 
яких належать й інформаційно-аналітичні, та врахува-
ти в них можливі дії користувача. Головною перевагою 

МАС є здатність до виконання значного обсягу робіт 
високої складності, які жоден агент автономно зробити 
не спроможний. Застосування ієрархічного підходу для 
проектування дозволяє розробляти агентів МАС пара-
лельно та незалежно. Також мультиагентний підхід до 
проектування систем передбачає просту інтеграцію з 
уже існуючими інформаційно-аналітичними системами, 
взаємодію та оперативне оновлення аналітичної інфор-
мації, використання тих джерел даних, які були доступ-
ні в межах існуючої в користувача системи. Мульти-
агентний підхід до побудови інформаційно-аналітичних 
систем суттєво підвищує ефективність управлінського 
процесу, а отже, є актуальним напрямом досліджень. 

Вивчення наукових праць, присвячених розвитку 
інформаційних технологій в економіці, показало, що 
на цей час сформувалися різні концепції та підходи до 
побудови інформаційно-аналітичних систем, які відріз-
няються можливостями доступу до сховищ і баз даних, 
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логікою представлення, рівнем автоматизації, кількістю 
користувачів [1– 10]. Перспективним напрямом є науко-
ві дослідження мультиагентних систем, активізація яких 
була зумовлена зростанням потужності комп’ютерної 
техніки. Зокрема, виокремилися напрями застосування 
мультиагентних систем до обробки інформації та добу-
вання даних у розподілених системах і сховищах даних 
[2–5]. Для забезпечення захисту даних у таких системах 
було запропоновано також використовувати мульти-
агентні системи [6]. Отже, застосування мультиагент-
ного підходу до побудови інформаційно-аналітичних 
систем потребує подальших досліджень. 

Мультиагентна система – це сукупність агентів 
(автономних модулів), здатних до взаємодії. 
Під програмним агентом розуміють апаратну 

або програмну сутність (модуль), здатну діяти в інтер-
есах досягнення цілей, поставлених перед нею іншим 
учасником системи: як користувачем, так і розробни-
ком, а також іншим агентом. Агента можна розглядати 
як повністю незалежну та автономну одиницю мульти-
агентної системи. Із зростанням рівня деталізації такий 
підхід значно спрощує проектування мультиагентної 
системи в цілому. Мультиагентна система також може 
бути представлена як сукупність окремих підсистем, 
тоді на кожному рівні деталізації потрібно окремо ви-
значити функціональність тих підсистем та агентів, які 
є елементами цього рівня, та визначити онтологію, яка 
буде використовуватися всередині системи.

Для проектування МАС використовуються різ-
ні підходи, зокрема такі, як Tropos, KADS, Prometheus, 
ADELFE [7–10] та інші. Ці підходи базуються на класич-
них методиках розробки програмного забезпечення. Для 
складних мультиагентних систем розробляються спеці-
альні методики проектування та реалізації на базі вже 
розроблених підходів або поєднання кількох підходів в 
одній методиці. У класичних алгоритмах розробки про-
грамного забезпечення (зокрема, у процесі безпосеред-
ньої розробки без врахування організаційних етапів, та-
ких, наприклад, як підтримка чи тестування програмних 
модулів) виділяють три основні етапи розробки нових 
програмних комплексів: 1) визначення вимог до системи; 
2) проектування, або розробка архітектури; 3) реалізація.

З урахуванням специфіки мультиагентних систем 
у методиках проектування передбачено деталізоване та 
специфічне розбиття класичних етапів на окремі фази, в 
кожній з яких увага акцентується на конкретних цілях та 
завданнях, які вважаються найбільш важливими на по-
точний момент процесу розробки. Наприклад, етап про-
ектування може розбиватися на фази архітектурного та 
деталізованого дизайну, що фокусуються на специфікації 
системи згідно з вимогами, виділеними на попередніх 
фазах. Архітектурний дизайн визначає глобальну архі-
тектуру системи в термінах підсистем, пов’язаних через 
потоки даних та управління. У фазі детального дизайну 
метою є визначення можливостей агентів та їх взаємодії.

Отже, у процесі проектування вимоги до функціо-
нування кожного агента визначаються в межах вимог 
конкретної мультиагентної системи. Таким чином, ком-
понентний підхід – з одного боку, і обмеження кожної 

конкретної системи – з іншого, визначають необхідність 
проектувати МАС у такий спосіб, щоб агенти могли 
бути використані й в інших МАС. Тобто, слід обмеж-
увати специфіку всієї системи лише в рамках одного або 
декількох агентів. Це призводить до того, що існуючі 
методи проектування МАС є занадто складними та ма-
ють досить тривалий період узгодження вимог агентів. 
Перевагою мультиагентного підходу є його потенціал 
для горизонтального масштабування. Це означає, що за 
можливості створення у процесі роботи таких етапів, 
які можуть виконуватися агентами паралельно, кіль-
кість таких агентів можна змінювати для зміни швидко-
сті обробки даних. Для впровадження техніки розбиття 
даних на розділи використовуються різні методи поділу 
зон відповідальності агентів, наприклад, методи само-
організації агентів з використанням протоколів для ре-
алізації розподіленої хеш-таблиці. Усі ці переваги й зу-
мовлюють вибір мультиагентного підходу до побудови 
інформаційно-аналітичних систем.

На найвищому рівні деталізації мультиагентна 
інформаційно-аналітична система складається з трьох 
підсистем: збору та зберігання даних, аналізу даних та 
взаємодії з користувачем (рис. 1). Опис функцій та при-
значення підсистем наведено в табл. 1.

Мультиагентна
підсистема збору

та зберігання даних 

Мультиагентна
підсистема аналізу

даних  

Мультиагентна
підсистема взаємодії

з користувачем

Рис. 1. Структура мультиагентної  
інформаційно-аналітичної системи

таблиця 1

Структурні елементи МАС та їх призначення

Назва призначення

Мультиагентна 
підсистема збору  
та зберігання даних

Пошук джерел даних, автоматичне  
завантаження, обробка та актуа-
ліза ція даних. Зберігання зібраних 
даних та оновлення структури  
до актуального стану

Мультиагентна 
підсистема аналізу 
даних

Розрахунок статистичної інфор- 
ма ції, а також побудова прогнозів.  
Перелік показників залежить  
від набору агентів, що використо-
вується у системі

Мультиагентна 
підсистема взаємодії 
з користувачем

Взаємодія з користувачем, інтер-
претація запитів користувача  
у зрозумілі системі команди  
та візуалізація результатів аналізу

Структура підсистеми взаємодії з користувачем 
цілком визначається конкретними вимогами користу-
вача, а значить, може змінюватися залежно від його ви-
мог. Тому більш детально опишемо підсистеми збору та 
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зберігання даних та аналізу даних. Мультиагентна під-
система збору та зберігання даних повинна вирішувати 
задачі збереження та обробки нових даних. Також у ній 
мають враховуватися збільшення обсягу вхідних даних, 
первинна обробка даних, агрегація різнопланових даних. 
При цьому зростають кількість та обсяги інформацій-
них потоків, що мають бути проаналізовані та оброблені 
при надходженні до підсистеми, тому виникає потреба в 
аналізі вхідної інформації на достовірність з метою зни-
ження ризиків завантаження недостовірної інформації 
до бази даних. Також значної актуальності набувають 
питання забезпечення збереження та безпеки інформа-
ції в базах даних, що вимагає запровадження комплексу 
засобів інформаційної безпеки. А для забезпечення ці-
лісності вразливих даних виникає необхідність ведення 
протоколювання факту зміни даних і збереження усіх 
станів даних підсистеми.

Для вирішення окресленої задачі пропонуємо 
привести різноманітні структури вхідної інформації до 
однієї базової платформи з відображенням прийнятих 
рішень у структурі бази даних, що здатна зберігати істо-
ричну інформацію. Стратегії об’єднання можуть також 
відрізнятися для різних даних залежно від критеріїв 
класифікації визначених параметрів даних.

Важливою характеристикою також є поточне і про-
гнозоване навантаження для мінімізації часу від-
клику та вимога неперевищення максимального 

навантаження на систему в процесі завантаження нових 
даних. Тому підсистема збору та зберігання даних має 
такі характеристики:
 дані в системі розбиваються на скінчену кіль-

кість класів за вартісною функцією атрибутів 
кожного елемента даних, причому при вияв-
ленні нових атрибутів даних система може їх 
сама класифікувати;

 для кожного класу даних існує набір агентів, які 
підтримують пріоритетний перелік стратегій та 
алгоритмів виявлення структурних змін, змін 
даних, відбору оновлених даних, узагальнення 
схем даних джерел (медіатор), оновлення струк-
тури бази даних з історичною інформацією і 
трансформації та збереження відібраних даних;

 для всієї системи в цілому також існують агенти 
аналізу та прогнозування навантаження серве-
рів та агенти забезпечення зв’язку агентів між 
собою та із зовнішнім середовищем, що можуть 
мати декілька екземплярів, які можуть домовля-
тися про відповідальність кожного екземпляра.

Деталізацію архітектури підсистеми збору та збе-
рігання даних наведено на рис. 2, а короткий опис функ-
цій та призначення агентів цієї підсистеми – у табл. 2.

Зазначимо, що в даному контексті під базою даних 
розуміємо базу, яка може зберігати надзвичайно вели-
кі обсяги даних. З погляду економічності та складності 
побудови найбільш пристосованою до цих вимог є база, 
розміщена в розподіленій файловій системі. Це можуть 
бути як і нестандартизовані файлові дані, так і структу-
ровані чи неструктуровані бази дані, здатні працювати в 
такому середовищі. 

Така вимога пов’язана з тим, що агент виявлення 
змін даних має як список джерел, обов’язкових 
для обробки, так і необов’язкові джерела, які він 

вияляє у процесі аналізу. Наприклад, це можуть бути 
сайти, що публікують новини, або власні прогнози. Така 
інформація зберігається для подальшого аналізу інши-
ми агентами. Тематичний перелік необхідної інформації 
та її обсяг регулюється користувачем, у той час як кон-
кретні джерела можуть виявлятися в автоматичному 
режимі. Розглянемо докладніше зміст та функції кожно-
го типу агентів як структурних елементів другого рівня 
деталізації МАС.

Агент виявлення структурних змін. Функціо-
нальним навантаженням цього типу агентів є своєчасне 
виявлення структурних змін у даних і джерелах їх отри-
мання. Для забезпечення якомога швидшого збережен-
ня оновлених даних у форматі нової структури агенти, 
які працюють зі структурними змінами та оновлення-
ми, повинні миттєво реагувати на оновлення структури 
джерел даних. Загальним методом є періодичне опиту-
вання, але така стратегія має певні недоліки, зокрема, 
затримку в оновленні структури на час опитування та 
значне навантаження при аналізі та співставленні старої 
та нової схем даних. 

Значно перспективнішими стратегіями стає ви-
користання спеціфічних програмних інтерфейсів спові-
щення про структурні зміни або використання зовніш-
ніх джерел з уже проаналізованими схемами та загаль-
нодоступними даними про різницю в структурах схем.  
У результаті аналізу має бути доступна для запиту інфор-
мація про операції, які були виконані для кожного атри-
бута кожного елемента структурної схеми. Також для 
кожної схеми має бути доступна повна історія змін для 
можливості перегляду цієї інформації користувачем.

Агент оновлення структури. Коли агент виявлен-
ня структурних змін для конкретної схеми проаналізував 
зміни, що відбулися, і сформував порядок операцій онов-
лення схеми для приведення її до нової форми, він отри-
мує список даних і починає будувати стратегію оновлен-
ня поточної схеми. Основними проблемами цього аген-
та є вибір часу оновлення структури бази даних, який 
залежить від зовнішнього середовища, і безпосереднє 
проведення самого оновлення. Додатково допускається 
повна відмова агента від впровадження необхідних змін 
при неможливості обробки даних в існуючому зовніш-
ньому середовищі. На результат може впливати багато 
факторів: наявність часу та потужності на оновлення па-
раметрів атрибута, наявніть необхідного місця у виділе-
ному просторі, де розміщується база даних, можливість 
обробки запропонованих даних чи структури, обсяг ін-
формації, яку необхідно оброблювати, максимальне на-
вантаження на мережу та багато інших.

Агент виявлення змін даних. За функціональністю 
цей агент схожий з агентом виявлення змін структури 
даних, але за алгоритмами роботи він відрізняється від 
«структурного» агента. У агента виявлення змін даних 
частина аналізу факту зміни даних не може працювати в 
режимі повного зіставлення, оскільки в загальному ви-
падку це буде вимагати аналізу повної відповідності всіх 
даних конкретної схеми з періодичністю виконання, що 
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База даних 

Агент виявлення
структурних змін 

Агент оновлення
структури 

Тимчасова база даних 
Агент переміщення

та трансформації
даних 

База даних
 

Агент-медіатор  

Агент
навантаження 

Агент виявлення
змін даних

 

Агент зв’язку
(загальної

комунікації) 

Веб-сайт 
Веб-сервіс 

SPARQL-
точка 

Рис. 2. Архітектура мультиагентної підсистеми збору та зберігання даних

таблиця 2

Агенти підсистеми збору та зберігання даних

Назва призначення

Агент виявлення структурних змін Виявлення та отримання нової структури кожного джерела даних 

Агент оновлення структури Побудова алгоритму оновлення структури бази даних і саме оновлення

Агент виявлення змін даних Виявлення необхідності оновлення даних і пошук нових джерел даних

Агент-медіатор Автоматичне створення узагальнених схем даних після аналізу поточної схеми 
даних і нової структури джерел даних

Агент переміщення та трансформації даних 
Створення етапів процесу завантаження даних до бази згідно з оновленими  
схемами даних і, власне, завантаження. За необхідності проводиться 
трансформація даних

Агент навантаження Балансування та паралелізація етапів завантаження. Побудова послідовності  
завантаження у прив’язці до агентів та/або розбиття даних на розділи

Агент зв’язку (загальної комунікації) Єдина загальнодоступна точка комунікації підсистеми з іншими підсистемами. 
Довідковий каталог агентів підсистеми

співпадає з періодичністю опитування джерела. Тому 
якщо використання внутрішніх механізмів виявлення 
змін даних неможливе, потрібно використовувати інші 
алгоритми, наприклад аналіз обраної випадкової ви-
бірки даних. За умови перевищення мінімального рівня 
ймовірності зміни даних транслюються в повідомлення 
про необхідність актуалізації даних у базі. Також даний 

агент може виконувати пошук нових джерел даних з ви-
користанням того ж методу випадкової вибірки даних, 
але не з цільовими даними з даного джерела, а з усіма 
наявними в базі.

Агент переміщення та трансформації даних. Ме-
та цього агента – за сприятливих зовнішніх умов (на-
явніть даних для завантаження, завантаження серверів, 
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наявність вільного простору для зберігання тощо) вико-
нання операції перевантаження відфільтрованого набо-
ру даних (якщо є можливість його отримати), чи усього 
набору даних, якщо немає достовірного фільтра. Разом 
з перевантаженням даних може виконуватись операція 
трансформації. Складність трансформації визначається 
агентом та може бути розбита на декілька простіших, 
схеми для яких агент отримує в агента-медіатора. У за-
гальному випадку як джерело чи приймач даних висту-
пає тимчасова база даних, але при простих трансформа-
ціях, де можливо оброблювати потокові дані, етап збере-
ження даних до тимчасової бази даних за домовленістю 
агентів може бути опущений.

Агент узагальнення схем даних (медіатор). Цей 
агент відповідає за створення схем даних, у які заван-
тажуються дані, причому як проміжні, так і цільові. При 
побудові цього агента основними проблемами є класи-
фікація нових атрибутів даних в автоматичному режимі 
та оновлення даних при ручному коригуванні класу да-
них, побудова схеми з урахуванням класу даних, залеж-
но від якого обираються різні варіанти трансформації 
вихідних даних: від створення нового атрибута до по-
вного ігнорування цих даних, і побудова не тільки цільо-
вої схеми, але й можливості розбити проведену транс-
формацію до рівня одиничних операцій за запитом. 

Агент навантаження. Основною метою є балан-
сування та паралелізація етапів завантаження. Це дося-
гається побудовою прогнозу параметрів навантаження 
агентів, які використовуються при плануванні операцій 
завантаження та трансформації, що дозволяє створюва-
ти послідовності завантаження у прив’язці до агентів. 

Також цей агент може прогнозувати кількісні оцінки 
процесу завантаження та трансформації для виявлення 
необхідності розбиття даних на розділи.

Агент зв’язку. У межах відповідальності цього 
агента перебуває вся зовнішня комунікація підсистеми 
та підтримка актуальної бази агентів підсистеми. Од-
ним із завданнь є підтримка операцій управління моно-
польним доступом у рамках підсистеми до будь-якого 
елемента, з якими працює підсистема: чи то даних, чи 
то схем даних. Також агент повинен підтримувати як за-
гальнодоступну точку входу в межах підсистеми, так і 
точки виходу ззовні як для запитів підсистеми взаємодії 
з користувачами, так і для управління та контролю ста-
ну підсистеми. Окрім того, до його обов’язків належить 
підтримка топології підсистеми та трансляція запитів 
до відповідних агентів чи бази даних.

Підсистема аналізу даних призначена для оброб-
ки та аналізу вхідних даних для побудови про-
гнозів, на основі яких підсистема формує набір 

рекомендацій. Підсистема також повинна знати та ви-
користовувати специфіку діяльності як самого користу-
вача, так і його зовнішнього середовища. Оскільки по-
єднання і моделей прогнозування, і специфічних умов 
та обмежень щодо роботи є достатньо складною систе-
мою, підсистема аналізу даних деталізується до другого 
рівня. До архітектури підсистеми аналізу даних входять 
як модулі, так і окремі агенти (рис. 3). Короткий опис 
модулів і агентів підсистеми аналізу даних наведено в 
табл. 3. Розроблена архітектура враховує найбільш за-
гальні напрями аналітичної роботи, актуальні для будь-
якого користувача, який є суб’єктом ринку. 
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Рис. 3. Архітектура підсистеми аналізу даних
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У побудованій архітектурі модулі та агента доціль-
но поділити на три основні класи: модулі гло-
бального аналізу, модулі локального аналізу та 

технічні модулі та агенти. Модулі глобального аналізу 
мають вплив на будь-який інший модуль та реалізують 
глобальні для системи стратегії. До цього класу нале-
жать модуль-регулятор, модуль оцінювання ризиків, 
модуль стратегії. Модулі локального аналізу взаємоді-
ють лише з визначеними модулями та мають на меті за-
вдання, що впливають лише на обмежене коло модулів. 
До цього класу належать: модуль прогнозування залуче-
них коштів, модуль перерозподілу вхідних грошових по-
токів, модуль обов’язкових відрахувань, модуль обліку 
пасивів, модуль прогнозу поточних витрат, модуль роз-
міщення активів. Технічні модулі забезпечують технічні 
потреби роботи підсистеми. Конкретне наповнення, за-
вдання та призначення кожного зі структурних елемен-
тів залежить від специфіки діяльності користувача.

Очевидно, що вже на даному рівні абстракції кожен 
модуль мультиагентної системи представляє собою не 
пряме відображення один до одного в реальні сутності, а 
є прототипом для створення кількох однакових модулів, 
які при взаємодії зможуть вирішувати задачі або пара-
лельно, або працювати над різними задачами одночасно.

Представлена архітектура підсистеми призначена 
для вирішення кількох задач:
 розподіл навантаження на програмному рівні. 

При виборі ключового набору елементів даних 
їх збереження та обробку можна проводити на 
різних логічних вузлах, що зменшить наванта-
ження при обробці даних великих обсягів;

 адаптивна апаратна обробка даних. За наяв-
ності масиву даних, який може бути ефектив-
но оброблений з використанням специфічного 

апаратного обладнання, є сенс створити окре-
мий набір модулів, призначених для роботи на 
цій платформі, причому вимоги для таких мо-
дулів залишаться незмінними;

 геолокальна обробка даних. Для запобігання 
затримок при передачі великого обсягу даних у 
мережі виникає потреба обробки даних якомо-
га ближче до джерела їх надходження (на фізич-
ному рівні). Наприклад, при високошвидкісних 
торгах на біржі сервери для автоматичних тор-
гів намагаються розмістити фізично якомога 
ближче до апаратного обладнання біржі.

При застосуванні такої архітектури підсистеми до 
функцій агента зв’язку додається функція перенаправ-
лення даних до необхідного елемента системи. Тому 
при використанні описаної вище архітектури в межах 
одного структурного елемента мають бути реалізовані 
агенти з реалізацією таких алгоритмів, як розбиття да-
них на розділи за важливими ознаками та маршрути-
зації в межах системи до потрібного кінцевого вузла. 
Причому за необхідності перелік функцій агента можна 
розширити функцією зменшення фрагментації даних у 
тому сенсі, що будь-яка зміна активної топології мережі 
впливатиме на відповідність цих даних функції їх розпо-
ділу між вузлами.

Кожен модуль на цьому рівні абстракції представ-
ляє собою досить складний компонент, який, хоча й ре-
алізує невелику кількість функцій, але ці функції достат-
ньо широкі для того, щоб складність реалізації окремих 
модулів була досить великою.

ВИСНОВКИ
Розроблена МАС представляє собою досить склад-

ну систему. Структурні елементи, які формуються цю 

таблиця 3

Модулі та агенти підсистеми аналізу даних 

Назва призначення

Модуль-регулятор Впровадження та підтримка безумовних обмежень

Модуль оцінювання ризиків Оцінка та прогноз інтегральних показників ризику

Модуль стратегії Впровадження та підтримка параметрів та обмежень, що диктуються обраною  
стратегією

Модуль прогнозування залучених коштів Побудова прогнозу потоку коштів, залучених з урахуванням обмежень

Модуль перерозподілу вхідних грошових 
потоків

Прогноз повного вхідного потоку коштів та розподіл витрат згідно  
з пріоритетністю та діючою стратегією

Модуль розміщення активів Розподіл ресурсів між можливими напрямами вкладення коштів

Модуль обов’язкових відрахувань Прогноз вхідного потоку коштів, що не можуть бути відкориговані

Модуль обліку пасивів Облік пасивів та нарахування необхідних для них відрахувань

Модуль прогнозу поточних витрат Побудова прогнозу поточних витрат і проведення відрахувань у поточному 
періоді

Модуль пошуку інформації Конвертація запитів підсистеми аналізу даних у запити підсистеми збору  
та зберігання даних

Модуль збереження інформації Джерело даних підсистеми збору та зберігання даних, що може зберігати дані  
в постійні та тимчасові у форматі, зручному для інших модулів підсистеми

Агент зв’язку (загальної комунікації) Єдина загальнодоступна точка комунікації підсистеми з іншими підсистемами. 
Довідковий каталог агентів підсистеми
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систему, функціонують паралельно та можуть знаходити-
ся фізично в більш пристосованому для їх роботи середо-
вищі. Тобто загалом розроблену мультиагентну систему 
є можливість розмістити для роботи в гетерогенному 
хмарному середовищі зі спеціалізацією окремих частин 
для роботи специфічних агентів. При розробці усіх ком-
понентів системи вона не лише здатна керувати усіма 
напрямами роботи користувача, але й має властивість 
легкого розширення функціоналу та заміни застарілих 
компонентів системи.                    
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Кравчук І. А. перспективні вектори теоретико-методологічних досліджень формування доданої вартості продукції
Метою статті є обґрунтування перспективних векторів теоретикометодологічних досліджень формування доданої вартості продукції. У сві-
тових наукових школах проблема формування доданої вартості розглядається впродовж багатьох років, а її методологічне обґрунтування здій-
снюється у площинах її ототожнення з результуючим фактором управлінської моделі підприємства, результатом економічних процесів у лан-
цюгу створення цінності, набором певних дій (операцій) на кожному етапі «руху» продукції від сировини до готового продукту. Ієрархічний підхід 
в теоретикометодологічному обґрунтуванні формування доданої вартості слід використовувати в контексті виділення відповідності етапів 
створення, додавання, відтворення доданої вартості локальному, регіональному та національному рівням економічної системи країни. Процес-
ний підхід слід використовувати при вивченні аспектів внутрішньогалузевого, оптового та роздрібного ціноутворення, формування логістичних 
ланцюгів та систем вертикальної інтеграції підприємств. Обґрунтування формування доданої вартості слід здійснювати з установленням 
відповідності меж концептуальних розвідок та змістовного наповнення контексту дослідження у цих межах. Оцінку ефективності формування 
доданої вартості слід розглядати як зіставлення результатів процесів, в яких вона отримана, з витраченими на її формування ресурсами.
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Кравчук И. А. Перспективные векторы теоретико-

методологических исследований формирования добавленной  
стоимости продукции

Целью статьи является обоснование перспективных векторов теоре
тикометодологических исследований формирования добавленной сто-
имости продукции. В мировых научных школах проблема формирования 
добавленной стоимости рассматривается на протяжении многих лет, 
а ее методологическое обоснование осуществляется в плоскостях ее 
отождествления с результирующим фактором управленческой модели 
предприятия, результатом экономических процессов в цепи создания 
ценности, набором определенных действий (операций) на каждом эта-
пе «движения» продукции от сырья к готовому продукту. Иерархический 
подход в теоретикометодологическом обосновании формирования 
добавленной стоимости следует использовать в контексте нахож-
дения соответствия этапов создания, добавления, воспроизводства 
добавленной стоимости локальному, региональному и национальному 
уровням экономической системы страны. Процессный подход следует 
использовать при изучении аспектов внутриотраслевого, оптового и 
розничного ценообразования, формирования логистических цепей и си-
стем вертикальной интеграции предприятий. Обоснование формиро-
вания добавленной стоимости следует осуществлять с установлением 
соответствия пределов концептуальных разведок и содержательного 
наполнения контекста исследования в этих пределах. Оценку эффектив-
ности формирования добавленной стоимости следует рассматривать 
как сопоставление результатов процессов, в которых она получена, с 
потраченными на ее формирование ресурсами.
Ключевые слова: добавленная стоимость, формирование добавлен-
ной стоимости, этапы формирования добавленной стоимости, ие-
рархический и процессный подходы.
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Kravchuk I. A. The Prospective Vectors of the Theoretical-Methodological 

Researches on Formation of the Production Value Added
The article is aimed at substantiation of the prospective vectors of the the-
oreticalmethodological researches on formation of the production value 
added. In the world’s scientific schools, the issue of formation of value added 
is being considered for years and its methodological substantiation is be-
ing implemented in planes of its identification with the resulting factor of 
an enterprise management model, the result of economic processes in the 
chain of value creation, a set of specific actions (operations) at every stage 
of the «movement» of production from raw materials to the finished goods. 
A hierarchical approach to the theoreticalmethodological substantiation of 
formation of value added should be used in the context of matching the stag-
es of creating, adding, reproduction of value added with the local, regional, 
and national levels of the country’s economic system. The process approach 
should be used when examining aspects of the intrasectoral, wholesale, and 
retail pricing, formation of logistics chains and systems of the vertical inte-
gration of enterprises. A substantiation of formation of value added should 
be the implemented with matching the limits of conceptual explorations and 
the content of the context of research within these limits. An evaluation of 
efficiency of formation of value added should be considered as a comparison 
of the results of processes in which it was obtained with the resources, which 
were spent on its formation.

Keywords: value added, formation of value added, stages of formation of 
value added, hierarchical and process approaches.
Bibl.: 20. 

Kravchuk Igor A. – PhD (Economics), Senior Lecturer of the Department of 
Marketing, Zhytomyr national agroecological university (7 Staryi bulvar, Zhy-
tomyr, 10008, Ukraine)
E-mail: teacher_prepod@mail.ru

Одним із важливих чинників розвитку національ-
них економік є додана вартість, величина якої 
характеризує здатність економічних суб’єктів 

ефективно використовувати ресурси, інновації, інфор-
мацію, сприяє розвитку продуктивних сил країн та за-
безпечує основу їх економічного зростання. До основ-

них проблем господарської системи України, що наразі 
адаптується до вимог глобалізованого економічного 
простору, належать: відсутність ресурсів для форму-
вання продуктових ланцюгів, внутрішньогалузева роз-
балансованість у виробництві продукції, сировинна екс-
портна орієнтація багатьох галузей економіки, пробле-
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ми міжгалузевого обміну, застаріла система оцінювання 
конкурентоспроможності продукції та її структури. 
Однією з причин означеного є відсутність практики ви-
користання показника доданої вартості в оцінці розвит-
ку різних систем вітчизняної економіки та зародковий 
стан його популяризації в сучасних емпіричних дослі-
дженнях економістів-методологів України. 

Обґрунтування сутнісних ознак доданої вартості, 
аспектів її формування, теоретико-методологічних, при-
кладних і практичних векторів її використання як оціноч-
ного показника розвитку національної економіки України 
зумовлюють необхідність аналізу існуючих тенденцій тео-
ретичного забезпечення формування доданої вартості й 
розробки нових концептуальних підходів щодо її впливу 
на підвищення ефективності бізнесу суб’єктів господа-
рювання та розвитку продуктивних сил.

Проблема визначення сутності поняття «додана 
вартість» (Value Added) розглядається впро-
довж багатьох років дослідниками світових еко-

номічних наукових шкіл, спільна думка яких зводиться 
до ототожнення її із вартістю, яка додається в процесі 
виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, 
палива на кожній стадії руху товарів від виробника до 
споживача. 

А. Раппапорт, В. Стейварт, Дж. Веннет, К. Мер-
хант, В. Шахрават, Д. Діден, Р. Каплан вважають її ре-
зультуючим фактором управлінської моделі підприєм-
ства [17, с. 34; 18, с. 202; 16, с. 373; 11, с. 441; 12, с. 87; 13, 
с. 165]. Б. Анікін, І. Рудая ототожнюють додану вартість 
з критерієм аналізу бізнес-систем [1, с. 120; 8, с. 337].  
А. Ігнатюк досліджує глобальні ланцюги доданої вар-
тості (Global Value Chain – GVC) [5, с. 63]. Р. Бобровніко-
ва, А. Бобровніков вважають необхідним використання 
концепції доданої вартості в оцінці ефективності орга-
нізаційних структур [2]. 

О. Станіславік, О. Коваленко доводять значення 
аналізу доданої вартості в логістичному аутсорсингу 
[7]. На виділенні доданої вартості як результату еконо-
мічних процесів у ланцюгу створення цінності наголо-
шують Н. Чухрай, Т. Старджен, Д. Маккормік, М. Ба-
кер [10, с. 117; 19, с. 195; 15, с. 13; 14, с. 216]. Об’єктом 
аналізу статистичної звітності вважає додану вартість  
В. Іваненко [4]. К. Макконелл, С. Брю, С. Мочерний роз-
глядають додану вартість як ринкову вартість товарів та 
послуг за вирахуванням вартості використаних сирови-
ни та матеріалів, які придбані у постачальників, та вва-
жають, що підсумовуванням доданої вартості, створеної 
всіма суб’єктами національної економіки, визначається 
величина валового внутрішнього продукту [6. с. 637;  
3, с. 502]. Н. Чухрай, О. Гірна вбачають необхідними ви-
користовувати показник доданої вартості в процесі до-
слідження ланцюга поставок [9, с. 44].

Процес концептуального обґрунтування доданої 
вартості в різноаспектних проявах її методологічного, 
прикладного й практичного забезпечення триває й до-
тепер і відзначається поглибленням векторів наукового 
пошуку, диференціацією сфер наукових розвідок та ін-
теграцією з міждисциплінарними дослідженнями. Ра-
зом із тим, залишаються малодослідженою проблема 

формування доданої вартості та концептуальне обґрун-
тування цього процесу. 

Метою цієї статті є обґрунтування перспективних 
векторів теоретико-методологічних досліджень форму-
вання доданої вартості продукції.

Формування доданої вартості є набором певних 
дій (операцій), які на кожному етапі «руху» про-
дукції від сировини до готового продукту змі-

нюють його, додаючи йому майбутньої цінності, за яку 
готовий платити споживач і яка «повертається» на під-
приємство у вигляді прибутку. Такими операціями слід 
вважати створення, додавання, відтворення, які визна-
чають як етапи формування доданої вартості. Виділен-
ня етапів зумовлює необхідність їх розгляду на засадах 
ієрархічного та процесного підходів.

Ієрархічний підхід пропонується використовува-
ти в контексті виділення відповідності етапів створен-
ня, додавання, відтворення доданої вартості локально-
му, регіональному та національному рівням економічної 
системи країни. Локальним рівнем формування доданої 
вартості вбачатиметься процес її створення в організа-
ції (на підприємстві) – вартість готової продукції мінус 
вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших 
ресурсів, придбаних у інших компаній та використаних 
для її виробництва. Важливим аспектом вивчення ло-
кального рівня створення доданої вартості є її ототож-
нення з базисом оподаткування та формування ціни. 
Для локального рівня характерним є дотримання інсти-
туційних вимог фінансового, податкового законодав-
ства – оскільки додана вартість дорівнює сумі оплати 
праці (з нарахуванням податків та платежів), ренти, від-
сотків, прибутку, а вартість продукції є сумою сировини, 
матеріалів, оплати праці, амортизації, ренти, відсотків, 
прибутку, податків – в економічних розрахунках органі-
зації дотримуються норм прибутку, амортизації, правил 
нарахування податків. Це означає, що на локальному 
рівні ієрархії створення доданої вартості закладаєть-
ся основа подальших її трансформацій в національній 
господарській системі встановленням. Тому основним 
вектором теоретико-методологічних досліджень ство-
рення доданої вартості на локальному рівні вбачається 
обґрунтування інноваційних методів та форм обчислен-
ня прибутку, витрат, оподаткування, установлення норм 
прибутку та амортизації. 

Регіональним рівнем (мезорівнем) формування 
доданої вартості вбачатиметься процес її додавання на 
шляху від виробника до кінцевого споживача в межах 
регіону. Додана вартість буде визначатись як вартість, 
що добавлена товару (послузі) в процесі доробки, пере-
робки, просування. В означеному сенсі розраховується 
валовий регіональний продукт (ВРП) і валовий внутріш-
ній продукт (ВВП), які є макроекономічними показни-
ками та відображають ринкову вартість усіх кінцевих 
товарів та послуг. Однак для конкретизації величини 
доданої вартості, що міститься в конкретному продук-
ті, доцільно вивчати структуру цін, що дасть змогу ви-
значити частку виробника, переробника, посередника в 
ціні кінцевого продукту. 

http://www.business-inform.net
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Національним рівнем формування доданої вар-
тості вбачатиметься процес її додавання на шляху від 
виробника до кінцевого споживача в межах країни та з 
орієнтацією на закордонні ринки. Додана вартість буде 
визначатись аналогічно її визначенню на регіональному 
рівні, а її величина у продукції стане вимірником орієн-
тації експортного потенціалу країни (сировинний, або –  
з високою доданої вартістю). Етап відтворення доданої 
вартості за ієрархічним підходом слід розглядати в ме-
жах усіх ієрархічних рівнів як такий, що відбувається за 
умови підтримання ринкової активності продукції та 
ефективного управління ресурсами витратами на шляху 
її доведення до споживача.

Процесний підхід у теоретико-методологічних до-
слідженнях формування доданої вартості слід викорис-
товувати при вивченні аспектів внутрішньогалузевого, 
оптового та роздрібного ціноутворення, формування 
логістичних ланцюгів та систем вертикальної інтеграції 
підприємств. У цьому сенсі операціями даного процесу 
вважатимуться етапи створення, додавання та відтворен-
ня доданої вартості, а дослідження здійснюватимуться 
шляхом установлення чітких меж концептуальних роз-
відок, розробки дослідницького інструментарію та алго-
ритму. Вважаємо доцільним обґрунтування формування 
доданої вартості здійснювати із установленням відпо-
відності меж концептуальних розвідок та змістовного 
наповнення контексту дослідження в цих межах. Відпо-
відність «межі концептуальних розвідок» – «контекст 
дослідження» виглядатиме так: «документальна фіксація 
відносин учасників бізнес-процесів» – «контракти, кому-
нікації, брендинг»; «ланцюги виробництва та реалізації 
продукції «через кордони» – «етапи доведення продукції 
до глобальних споживачів»; «частка галузей у структурі 
ВВП» – «територіальні, економічні, соціальні чинники, 
порядок розподілу продуктивних сил»; «організаційні 
бізнес-процеси» – «управління витратами, прибутком»; 
«собівартість продукції, порядок нарахування ПДВ» – 
«структура ціни»; «величина прибутку, витрат, залучений 
капітал» – «аналіз ефективності бізнесу, інвестиційних 
проектів з позиції власників»; «процеси реалізації това-
рів» – «вартість реалізації, канали, угоди» тощо. 

Оцінка ефективності формування доданої вар-
тості вбачається перспективним вектором 
теоретико-методологічних досліджень. Згідно 

з теоретичними положеннями ефективності та її оцін-
ки ефективність доданої вартості слід розглядати як зі-
ставлення результатів процесів, в яких вона отримана,  
з витраченими ресурсами на її формування. Поштовхом 
для розвитку концептуального забезпечення оцінюван-
ня ефективності доданої вартості служила розроблена 
у 1979 р. М. Портером методика аналізу галузей і ви-
роблення стратегії бізнесу «Аналіз п’яти сил Портера» 
(Porter five forces analysis), згідно з якою у процесі аналізу 
ринкової влади постачальників (третьої сили конкурен-
ції) пропонувалося здійснювати аналіз цін постачальни-
ків сировини, компонентів, робочої сили, порівняння 
вартості переключення постачальників і вартості пере-
микання компанії, ступінь диференціації сировини та 
вихідних матеріалів, наявність замінників постачаль-

ників, порівняння вартості сировини та вихідних ма-
теріалів і ціни продажу продукту компанії [20]. Наразі 
доцільним вбачається оцінювати ефективність форму-
вання доданої вартості на різних етапах її формування 
на засадах аналізу структури ціни кластерного товару із 
виділенням аспектів ціноутворення в кожному сегменті 
кластера. Це дозволить виявляти джерела оптимізації 
досягнення доходів організацій – учасників кластера, 
що служитиме основою пропозицій із досягнення зба-
лансування інтересів між основними учасниками ство-
рення ланцюжка вартості продукту.

У теоретико-методологічному обґрунтуванні оцін-
ки ефективності доданої вартості доцільно роз-
глядати показник «якість доданої вартості», який 

вбачається інструментом створення вартості продукту, 
що дозволяє комплексно оцінювати використання ви-
робничих ресурсів на основі трьох груп показників: ди-
наміки доданої вартості та її структури, а також – ефек-
тивності використання ресурсів підприємства. 

ВИСНОВКИ
1. Актуальність проблеми обґрунтування перспек-

тивних векторів теоретико-методологічних досліджень 
формування доданої вартості продукції зумовлена ста-
ном господарської системи України, що наразі адапту-
ється до вимог глобалізованого економічного простору, 
відсутністю практики використання показника доданої 
вартості в оцінці розвитку різних систем вітчизняної 
економіки та зародковим станом його популяриза-
ції в сучасних емпіричних дослідженнях вітчизняних 
економістів-методологів.

2. Основними викликами ефективному розви-
тку економічної системи України з огляду забезпечен-
ня виробництва продукції з високою доданою вартістю 
є: відсутність ресурсів для формування продуктових 
ланцюгів, внутрішньогалузева розбалансованість у ви-
робництві продукції, сировинна експортна орієнтація 
багатьох галузей економіки, проблеми міжгалузевого 
обміну, застаріла система оцінювання конкурентоспро-
можності продукції та її структури. 

3. У світових наукових школах проблема форму-
вання доданої вартості розглядається впродовж бага-
тьох років, а її методологічне обґрунтування здійсню-
ється у площинах її ототожнення з результуючим фак-
тором управлінської моделі підприємства, показником 
оцінки інновацій підприємства, елементом системи 
формування глобальних ланцюгів доданої вартості, по-
казником аналізу в логістичному аутсорсингу, результа-
том економічних процесів у ланцюгу створення ціннос-
ті, об’єктом аналізу статистичної звітності, ринковою 
вартістю товарів та послуг, показником дослідження 
ланцюга поставок.

4. Формування доданої вартості є набором певних 
дій (операцій), які на кожному етапі «руху» продукції від 
сировини до готового продукту змінюють його, дода-
ючи йому майбутньої цінності, за яку готовий платити 
споживач і яка «повертається» на підприємство у ви-
гляді прибутку. Етапами формування доданої вартості є 
створення, додавання, відтворення.
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5. Ієрархічний підхід у теоретико-методологічному 
обґрунтуванні формування доданої вартості слід вико-
ристовувати в контексті виділення відповідності етапів 
створення, додавання, відтворення доданої вартості 
локальному, регіональному та національному рівням 
економічної системи країни. Процесний підхід слід ви-
користовувати при вивченні аспектів внутрішньогалу-
зевого, оптового та роздрібного ціноутворення, фор-
мування логістичних ланцюгів та систем вертикальної 
інтеграції підприємств.

6. Обґрунтування формування доданої вартості 
слід здійснювати з установленням відповідності меж 
концептуальних розвідок та змістовного наповнення 
контексту дослідження в цих межах. Оцінку ефектив-
ності формування доданої вартості слід розглядати як 
зіставлення результатів процесів, в яких вона отримана, 
з витраченими ресурсами на її формування.                  
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упРАвлІНСькА ДІАгНОСТИкА як СпОСІб пОшуку НАпРяМкІв пОкРАщЕННя СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТу НА пІДпРИєМСТвІ
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УДК 65.01

павловські Г. Управлінська діагностика як спосіб пошуку напрямків покращення системи менеджменту на підприємстві
Метою статті є формування й розвиток теоретичних і методичних засад управлінської діагностики як способу пошуку напрямів покращення 
системи менеджменту на підприємстві. Встановлено, що управлінська діагностика в системі менеджменту підприємства – це процес ідентифі-
кації, аналізу та оцінювання внутрішніх ресурсів та можливостей підприємства, який спрямований на оцінку їх наявності та відповідності цілям 
і завданням, на оцінку поточного стану, тенденцій та перспектив розвитку підприємства. З’ясовано, що управлінська діагностика на основі 
аудиту в системі менеджменту якості дозволяє визначити ті внутрішні ресурси та можливості підприємства, що сприяють усуненню проблем 
менеджменту і забезпечують досягнення результатів і ефектів для розвитку підприємства за бізнесскладовими. Виокремлено ключові бізнес
індикатори управлінської діагностики в системі менеджменту підприємства. Перспективою подальших науковопрактичних досліджень у цьому 
напрямі є розробка системи полікритеріальної діагностики перспектив функціонування підприємств.
Ключові слова: підприємство, управлінська діагностика, система менеджменту, бізнесіндикатори.
Рис.: 4. Бібл.: 28. 
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УДК 65.01
Павловски Г. Управленческая диагностика как способ поиска  

направлений улучшения системы менеджмента на предприятии
Целью статьи является формирование и развитие теоретических 
и методических основ управленческой диагностики как способа поис-
ка направлений улучшения системы менеджмента на предприятии. 
Установлено, что управленческая диагностика в системе менед-
жмента предприятия – это процесс идентификации, анализа и оцен-
ки внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный 
на оценку их наличия и соответствия целям и задачам, на оценку те-
кущего состояния, тенденций и перспектив развития предприятия. 
Выяснено, что управленческая диагностика на основе аудита в си-
стеме менеджмента качества позволяет определить те внутрен-
ние ресурсы и возможности, которые способствуют устранению 
проблем менеджмента и обеспечивают достижение результатов и 
эффектов для развития предприятия по бизнессоставляющим. Вы-
делены ключевые бизнесиндикаторы управленческой диагностики 
в системе менеджмента предприятия. Перспективой дальнейших 
научнопрактических исследований в этом направлении является 
разработка системы поликритериальной диагностики перспектив 
функционирования предприятий.
Ключевые слова: предприятие, управленческая диагностика, система 
менеджмента, бизнесиндикаторы.
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Pawlowski G. The Managerial Diagnostics as a Way to Search Directions 

for Improving the Management System at Enterprise
The article is aimed at formation and development of the theoretical and 
methodological foundations of managerial diagnostics as a way to search 
directions for improving the management system at enterprise. It has been 
determined that managerial diagnostics within the management system of 
enterprise is the process of identifying, analyzing and evaluating internal 
resources and capabilities of enterprise, directed towards evaluating their 
availability and compliance with the goals and objectives, evaluating the 
current status, trends, and prospects for development of enterprise. It has 
been clarified that managerial diagnostics on the basis of audit in the system 
of quality management allows to determine the internal resources and op-
portunities, which help to address the managerial problems and provides to 
achieve results and effects for the development of enterprise by the business 
components. The key business indicators of managerial diagnostics in the sys-
tem of enterprise management have been allocated. Prospect for further sci-
entific and practical research in this direction will be development of a system 
for polycriterial diagnostics of the prospects for enterprise’s functioning.
Keywords: enterprise, managerial diagnosis, management system, business 
indicators.
Fig.: 4. Bibl.: 28. 
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Сучасна практика ведення бізнесу в Україні та 
Польщі доводить, що практичною цінністю для 
досягнення (забезпечення) розвитку будь-якого 

підприємства та формування його перспективи є раціо-
нальне використання внутрішніх ресурсів і визначення 
можливостей підприємства, які сприяють усуненню 
проблем менеджменту і забезпечують досягнення очіку-
ваного економічного ефекту (результату) – максималь-
ного прибутку. Усе це обумовлює доцільність та важли-
вість науково-практичного дослідження управлінської 
діагностики в системі менеджменту підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про те, що значний науково-практичний внесок у фор-

мування та розвиток діагностичних систем підприєм-
ства (суб’єкта господарювання), його окремих сфер, фі-
лій, структурних підрозділів (відділів), видів діяльності 
зробили такі науковці, як: Б. М. Андрушків, К. С. Безгін,  
Р. І. Біловол, І. В. Гришина, В. В. Демиденко, С. Б. Довбня, 
А. Г. Іващенко, А. В. Казанджі, О. В. Коваленко, І. В. Колос, 
І. В. Кононова, Р. І. Крамар, О. М. Криворучко, О. Є. Кузь - 
мін, В. В. Лук’янова, Х. В. Машталір, О. Г. Мельник,  
К. І. Сімаков, І. М. Станьковська, Ю. О. Сукач, Н. І. Фе-
динець, В. А. Харченко, Л. А. Янковська та ін. [1–21].

Так, В. В. Лук’янова [1] дотримуються точки зору, 
що під діагностикою слід розуміти цілісний процес ви-
значення (розпізнавання і виявлення) проблем у функ-
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ціонуванні (роботі) об’єкта за відповідними (визначе-
ними) ознаками (параметрами, бізнес-індикаторами, 
показниками, критеріями тощо) з метою проведення 
оцінки його наявних тенденцій і встановлення можли-
вих перспектив розвитку та аналізу альтернативних ва-
ріантів для реалізації рішення (перспективного, поточ-
ного) щодо найкращого вирішення виявлених (наявних) 
проблем [1, с. 239].

У контексті цього О. В. Коваленко та Д. М. Біда 
стверджують, що управлінська діагностика – це процес 
комплексного аналізу стану внутрішніх ресурсів та мож-
ливостей підприємства з метою їх оцінювання на наяв-
ність та відповідність цілям і меті підприємства [2, с. 7].

Водночас С. Б. Довбня [3] вважає, що управлінська 
діагностика може бути визначена як цілеспрямована 
аналітична діяльність, яка ґрунтується на:

1) оцінці стану реалізації основних (загальних, 
конкретних) функцій менеджменту (контролювання, 
планування, функція дії та координація [18, c. 202]);

2) виявленні ключових проблем (наявних, мож-
ливих) підвищення (або зниження) ефективності функ-
ціонування та розвитку системи управління підприєм-
ством та пошуку шляхів їх подолання.

Крім цього, науковець зазначає, що управлінська 
діагностика передбачає оцінку рівня якості системи 
управління підприємством та її результатів з урахуван-
ням пошуку методів удосконалення цієї системи у ви-
значеному часі [3, с. 119].

На рис. 1 представлено графічну інтерпретацію 
системи управління якістю, в основу якої покладено 
процеси [21, с. 125; 22].

Разом з тим, І. М. Станьковська [4] дотримується 
думки, що:

1) під управлінською діагностикою слід розуміти 
процес динамічного дослідження (моніторингу, аналізу, 
оцінки) діяльності системи (підприємства, організації) 
та її підсистем (внутрішнє середовище, зовнішнє серед-
овище) для виявлення (встановлення) конкретних пер-
шопричин (проблем, дестабілізуючих факторів) щодо 
неефективності функціонування та розвитку цієї систе-
ми та її складових [4, с. 84];

2) мета управлінської діагностики полягає у визна-
ченні ключових конкретних проблем і дестабілізуючих 
факторів у роботі системи (підприємства) за рахунок 
постійного моніторингу цієї системи та її складових 
(управління фінансами, постачанням, виробництвом, 
збутом, підрозділами тощо) [4, с. 85].

У контексті цього на особливу увагу заслуговують 
дослідження С. Б. Довбні [3], згідно з якими видно, 
що досягнення мети управлінської діагностики 

передбачає вирішення таких завдань: 1) аналіз системи 
цілей підприємства (довго-, середньо-, короткостроко-
вих); 2) аналіз стану організаційної структури управління 
підприємством ([20]); 3) аналіз системи процесів управ-
ління; 4) аналіз системи інформаційного забезпечення та 
захисту інформації; 5) діагностика корпоративної культу-
ри суб’єкта господарювання ([23]); 6) комплексна оцінка 
результатів діяльності підприємства [3, с. 120].

Поряд з тим, Б. М. Андрушків та А. І. Піхурко ак-
центують увагу на тому, що управлінську діагностику 
можна проводити за такими напрямками: 1) процесна 

Відповідальність
керівництва  

Виготовлення
продукції  

Керування
ресурсами  

Вимірювання,
аналізування

та поліпшення 

Замовники  

Вимоги  Продукція  

Замовники  

Задово-
леність  

Постійне поліпшення системи управління якістю

Вхід  
Вихід 

Види робіт, що створюють додаткові цінності 

Інформаційний потік 

Рис. 1. Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процеси [21, с. 125; 22]
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діагностика управління; 2) функціональна діагностика 
управління; 3) ситуаційна діагностика управління; 3) 
внутрішня діагностика [5, с. 168]. Водночас І. В. Коно-
нова пропонує такі підходи до управління: процесний 
(управління як процес); системний (управління як сис-
тема); ситуаційний (управління як явище); функціональ-
ний (управління як функція) [6, с. 149–150].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак, як свідчить аналіз літературних дже-
рел [1–6], наведена інформація у працях [7–17; 19–21] 
та діюча практика ведення бізнесу в Україні та Польщі, 
недостатньо уваги приділено визначенню ключової ролі 
управлінської діагностики в системі менеджменту під-
приємства.

Метою статті є формування й розвиток теоретич-
них і методичних засад управлінської діагностики як 
способу пошуку напрямів покращення системи менедж-
менту на підприємстві.

Результати аналізу наукової праці за проблемою 
[7, с. 27] дають можливість стверджувати, що 
управлінська діагностика в системі менеджменту 

суб’єкта господарювання (організації, підприємства) пе-
редбачає сукупність ряду послідовних дій, спрямованих 
на вдосконалення управління внутрішнього середовища 
суб’єкта господарювання в часі. Поряд з тим, на осно-
ві вивчення літератури [1–7] і практичних матеріалів 
ведення бізнесу встановлено, що управлінська діагнос-
тика в системі менеджменту підприємства являє собою 
процес ідентифікації, аналізу та оцінювання внутрішніх 
ресурсів та можливостей підприємства, який спрямова-
ний на оцінку їх наявності та відповідності цілям і за-
вданням, на оцінку поточного стану, тенденцій та пер-
спектив розвитку підприємства на основі дослідження 
(постійного моніторингу, аналізу, оцінки) його сильних 
і слабких сторін за відповідними бізнес-індикаторами 
з метою виявлення і усунення проблем і недоліків ме-
неджменту в часі.

Тут доцільно також відмітити наукову роботу  
А. В. Казанджі [8], у якій виокремлено такі підходи 
щодо трактування поняття «управління»: управління – 
як вид діяльності, як система та як процес. Зазначено, 
що управління як вид діяльності характеризує вплив 
суб’єкта на об’єкт управління з метою його зміни чи пе-
ретворення. Своєю чергою, управління як процес перед-
бачає інтеграцію всіх видів діяльності підприємства до 
єдності з метою вирішення проблем управління. Нато-
мість, управління як система – це узгоджена взаємодія 
усіх елементів, задіяних у процесі управління, завдяки 
яким забезпечується досягнення визначеної мети під-
приємства [8, с. 255].

Крім цього, теорія та практика ведення бізнесу 
доводить, що процесна діагностика управління (процес-
ний підхід до управління) характеризує бізнес-процеси, 
які відбуваються в діяльності підприємства і кінцевою 
метою яких є створення продуктів/послуг, що станов-
лять неабияку цінність для зовнішніх та внутрішніх спо-
живачів [9, с. 391].

Варто також звернути увагу на те, що застосуван-
ня процесного підходу до управління підприємством 

дозволяє підприємству отримати такі переваги: [10]  
(В. В. Демиденко):

1) усі працівники підприємства (управлінський 
персонал; робітники основного та допоміжного вироб-
ництва) прив’язані до кінцевого (визначеного) результа-
ту і несуть відповідальність за його якість;

2) задоволення потреб споживачів є ключовим 
(базовим) критерієм якості та цінності продукції;

3) знижуються постійні та змінні витрати підпри-
ємства за рахунок усунення невиправданих витрат, які 
не впливають на процес формування якості та цінності 
продукції;

4) покращується процес вироблення раціональних 
рішень за рахунок скорочення кількості рівнів прийнят-
тя рішень, які не спрямовані на реалізацію цілей управ-
ління;

5) покращується модель комунікаційного процесу, 
що зорієнтована на забезпечення якості таких видів ко-
мунікацій: організаційні, міжособові; 

6) створюються умови для автоматизації техно-
логій виконання (реалізації) бізнес-процесів, що сприяє 
підвищенню якості продукції та процесів тощо.

Поряд з тим, О. М. Криворучко та Ю. О. Сукач 
стверджують, що впровадження та реалізація процесно-
го підходу до управління підприємством передбачає по-
слідовне виконання таких етапів [11, с. 14]: 1) розробка 
проекту з упровадженням системи процесного управ-
ління; 2) розробка системи процесного управління на 
основі проекту (передбачає формування, реалізацію та 
вдосконалення системи процесного управління); 3) роз-
робка підтримуючої системи впровадження процесного 
управління (включає розробку методичного інструмен-
тарію, автоматизацію виконання бізнес-процесів, органі-
зацію документообігу і регламентації бізнес-процесів).

Водночас заслуговує на увагу наукова праця  
К. С. Без гіна, І. В. Гришиної [12], у якій пред-
ставлено функціональну діагностику управління. 

Згідно з наданою діагностикою визначено, що управлін-
ня підприємствами ґрунтується на ієрархічній організа-
ційній структурі підприємства (лінійній, функціональ-
ній, комбінованій [24, с. 44]), де організація взаємодії 
та управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємства здійснюється за структурними елемента-
ми (ланками управління – філіями, відділами, виробни-
чими підрозділами тощо), а взаємодія цих структурних 
елементів – через роботу керівників (посадових осіб – 
начальників філій, відділів, цехів і т. д.) [12, с. 3].

У контексті цього К. І. Сімаков [13] пропонує блок-
схему діагностики організаційної структури управління 
підприємством, яка передбачає здійснення таких послі-
довних та взаємопов’язаних етапів:

1 етап – техніко-економічний аналіз діяльності 
підприємства;

2 етап – аналіз та оцінка інформаційної системи 
підприємства;

3 етап – аналіз системи управління підприєм-
ством;

4 етап – дослідження рівня відповідності діючої 
організаційної структури управління підприємства;
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5 етап – визначення рівня соціально-психологічної 
взаємодії персоналу підприємства (управлінського пер-
соналу; робітників основного та допоміжного виробни-
цтва);

6 етап – дослідження стану методологічних основ 
управлінської системи на підприємстві;

7 етап – аналіз витрат, понесених підприємством 
на управління;

8 етап – формування моделі можливої майбутньої 
реструктуризації організаційної структури управління 
підприємством.

Поряд з тим, І. В. Колос стверджує, що система 
управління з позиції функціонального підходу повинна 
охоплювати функції аналізу (F1), планування (F2), органі-
зації взаємодії (F3), обліку (F4), контролю (F5), стимулю-
вання (F6), а також регулювання та координацію зазна-
чених функцій (F1, F2, … , F6) [14, с. 269].

Із наведеної інформації в науковій праці В. А. Хар-
ченко [15] з’ясовано, що системний підхід до управлін-
ня підприємством: 1) призначений для забезпечення 
досягнення стратегічної мети діяльності; 2) враховує 
елементи управління, структуру, функціональне при-
значення, інтегративний аспект, комунікативний аспект 
та історичний аспект. Водночас встановлено, що ситу-
аційний підхід до управління сучасним підприємством 
зосереджується на конкретних практичних ситуаціях 
(завдання, внутрішні та зовнішні обставини тощо) з ме-
тою: 1) оптимізації прийнятих управлінських рішень;  
2) підвищення ефективності та результативності управ-
ління в цілому.

Беручи до уваги наведене вище, варто також за-
значити, що основними підсистемами системи 
управління підприємством є [3, с. 122] (С. Б. До-

вбня): 1) підсистема управління виробництвом; 2) під-
система управління маркетингом; 3) підсистема управ-
ління фінансами; 4) підсистема управління інновацій-
ною діяльністю; 5) підсистема управління персоналом; 
6) підсистема управління інвестиціями; 6) підсистема 
управління зовнішньоекономічною діяльністю. Поряд з 
тим, С. Б. Довбня стверджує, що при управлінській діа-
гностиці використовуються такі методи: 1) метод спо-
стереження; 2) метод опитування виконавців процесу; 
3) метод вивчення документації; 4) метод анкетування; 
5) метод оцінки робочого часу; 6) метод бенчмаркінгу; 
7) метод математичного моделювання [3, с. 122].

У контексті цього І. М. Станьковська дотримують-
ся думки, що основними бізнес-індикаторами управ-
лінської діагностики є: 1) якість роботи управлінського 
персоналу; 2) рівень завантаженості керівника відповід-
ного рівня кількістю підлеглих; 3) рівень автоматизації 
управлінського процесу; 4) рівень раціонального вико-
ристання інформаційного фонду [4, с. 86–87].

Поряд з тим, як свідчить аналіз літературного дже-
рела [16] (Н. І. Фединець), сьогодні широко використо-
вують різноманітні моделі управління підприємством з 
відповідними змінними параметрами, зокрема:

1) модель Літтла (обсяг замовлення, загальна 
потреба у визначений період часу, витрати на одне за-

мовлення, термін часу, витрати на зберігання одиниці 
запасів за одиницю часу);

2) модель Фішбейна (відношення до товару (орга-
нізації), значення показника, ідеальне значення показ-
ника, фактичне значення показника, кількість значимих 
показників);

3) модель розвитку Погорєлова (оцінка конкурен-
тоспроможності підприємства до розвитку, стратегія 
розвитку підприємства, вектор розвитку, базис розвит-
ку підприємства, результат розвитку підприємства);

4) модель Солоу (капіталоозброєність, зростання 
населення, рівень технологічного прогресу);

5) BSC модель Нортона – Каплана (фінанси, клієн-
ти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання);

6) модель Фідлера (поведінка керівника, стосунки 
між керівником і членами колективу, посадові повнова-
ження, структура завдання);

7) модель Врума – Йеттона – Яго (ефективність 
рішення, якість рішення, зобов’язання з виконання рі-
шення, терміновість рішення) тощо [16, с. 321].

Таким чином, на основі виконаних досліджень 
[1–24] і результатів аналізу практики функціонування 
підприємств визначено вплив управлінської діагности-
ки на систему менеджменту підприємства (рис. 2).

Звідси очевидно, що управлінської діагностика є 
одним із основних способів пошуку напрямів по-
кращення системи менеджменту на підприємстві 

на засадах вироблення стратегії переходу від проблем і 
недоліків до їх вирішення та на основі аудиту в системі 
менеджменту якості (рис. 3) дозволяє визначити ті вну-
трішні ресурси та можливості підприємства, які спри-
яють усуненню проблем менеджменту та забезпечують 
досягнення результатів і ефектів у контексті розвитку 
підприємства за бізнес-складовими (конкурентоспро-
можність, інвестиційна привабливість тощо), які фор-
мують його успішну перспективу.

З огляду на це та з урахуванням практичного до-
свіду в цьому напрямі встановлено, що ключовими 
бізнес-індикаторами управлінської діагностики в сис-
темі менеджменту на підприємстві є: 1) стан діючої ор-

Аудит освітньо-фахового
потенціалу персоналу

 

Аудит бізнес-
процесів

 

Аудит
продукції

 

Рис. 3. Види аудитів у системі менеджменту якості  
в контексті підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств
Джерело: складено за [25; 26].
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УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА  

Управління
бізнес-

процесами
 Управління

через
реалізацію

функцій 
менеджменту

 

Управління
ситуаціями,
що виникли

на підприємстві

 

Управління
елементами

системи
управління

 

МЕТОДИ
 

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА – див. [18] 

Рис. 2. Вплив управлінської діагностики на систему менеджменту підприємства
Джерело: складено за [1–24].

ганізаційної структури управління; 2) рівень управління 
бізнес-процесами на підприємстві; 3) рівень автомати-
зації управлінського процесу; 4) рівень інформаційного 
забезпечення управлінського процесу та захист інфор-
мації; 5) рівень залучення працівників підприємства 
до процесу управління; 6) рівень організації взаємодії 
посадових осіб (керівників, начальників) та робітників 
(основного і допоміжного виробництва) підприємства.

Для довідки: як свідчать статистичні дані, про-
тягом 2011–2015 рр. обсяг реалізації промислової про-
дукції промислових підприємств України тенденцій-
но зростав, окрім 2013 р., коли відбулося зниження на 
45517,1 млн грн (рис. 4). У Польщі спостерігалася дещо 
інша ситуація – обсяг реалізованої промислової продук-

1305308

1367925,5

1322408,4
1428839,1

1776603,7

254125,8 1138861,2

1148985,41166591,0

1197028,5
0

500000

1000000

1500000

2000000
2011 р.

2012 р.

2013 р.2014 р.

2015 р.

Україна, млн грн Польща, млн злотих

Рис. 4. Динаміки обсягів реалізованої промислової продукції України та польщі
Джерело: складено за [27; 28].

ції промислових підприємств із 2013 р. почав тенден-
ційно зростати після падіння у 2012 р. на 884735,4 млн 
злотих. Така ситуація в Польщі та Україні свідчить про 
розвиток (удосконалення) системи менеджменту цих 
підприємств [27; 28].

Отже, виходячи з інформаційної бази досліджен-
ня [1–28], можна сформулювати такі висновки 
та пропозиції теоретичного й практичного ха-

рактеру, які полягають у такому:
1. Управлінська діагностика в системі менеджмен-

ту підприємства – це процес ідентифікації, аналізу та 
оцінювання внутрішніх ресурсів та можливостей під-
приємства, який спрямований на оцінку їх наявності та 
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відповідності цілям і завданням, поточного стану, тен-
денцій та перспектив розвитку підприємства на основі 
дослідження (постійного моніторингу, аналізу, оцінки) 
його сильних і слабких сторін за відповідними бізнес-
індикаторами з метою виявлення й усунення проблем і 
недоліків менеджменту в часі.

2. Управлінська діагностика є одним із основних 
способів пошуку напрямів покращення системи менедж-
менту на підприємстві на засадах вироблення стратегії 
переходу від проблем і недоліків до їх вирішення, яка на 
основі аудиту в системі менеджменту якості дозволяє 
визначити ті внутрішні ресурси і можливості підпри-
ємства, що сприяють усуненню проблем менеджмен-
ту та забезпечують досягнення результатів і ефектів в 
контексті розвитку підприємства за бізнес-складовими 
(конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість 
тощо), які формують його успішну перспективу.

3. Ключовими бізнес-індикаторами управлінської 
діагностики в системі менеджменту підприємства є: 
стан діючої організаційної структури управління; рі-
вень управління бізнес-процесами на підприємстві; 
рівень автоматизації управлінського процесу; рівень 
інформаційного забезпечення управлінського процесу; 
рівень залучення працівників підприємства до процесу 
управління; рівень організації взаємодії посадових осіб 
(керівників, начальників) та робітників (основного і до-
поміжного виробництва) підприємства.

4. У перспективі доцільно розробити полікритері-
альну діагностику перспектив функціонування підпри-
ємств (суб’єктів господарювання) з урахуванням управ-
лінської діагностики як способу пошуку напрямів удо-
сконалення системи менеджменту на підприємстві.     
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УДК 658.5

пОбуДОвА МОДЕлЕй ОцІНкИ ТА АНАлІЗу ЕфЕкТИвНОСТІ лОгІСТИчНОї ДІяльНОСТІ 
пІДпРИєМСТв НА ОСНОвІ swOT-АНАлІЗу
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УДК 658.5
Гадецька С. В., Сергієнко О. А., Матвєєва О. О. побудова моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності 

підприємств на основі SWOT-аналізу
У роботі запропоновано комплекс моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності виробничоекономічних систем з урахуванням 
всієї сукупності фінансовоекономічних, виробничих процесів та існуючих підсистем і ланцюгів логістичної системи підприємства для розробки і 
обґрунтування шляхів вдосконалення існуючої логістичної системи. Для вдосконалення логістичної системи підприємства запропонована логіс-
тична модель управління, яка враховує розширений комплекс показників ефективності діяльності та багаторівневу структуру, що базується 
на: превентивності дії, терміновості реагування, адекватності реагування, комплексності рішень, альтернативності дій, адаптивності, прі-
оритетності, ефективності. Зaпpoпoнoвaний комплекс моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності підприємств на основі 
SWOTаналізу може бути використаний в поточній управлінській діяльності підприємства з метою мінімізації логістичних витрат, для опти-
мізації розміру замовлення та вибору постачальника, управління перевезеннями. За допомогою системної інтегральної оцінки ефективності 
логістичної діяльності стає можливим модернізація існуючої логістичної системи підприємства.
Ключові слова: логістика, модель, система показників, SWOTаналіз, управління, підприємство.
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УДК 658.5
Гадецкая С. В., Сергиенко Е. А., Матвеева Е. А. Построение моделей 

оценки и анализа эффективности логистической деятельности  
предприятий на основе SWOT-анализа

В работе предложен комплекс моделей оценки и анализа эффективности 
логистической деятельности производственноэкономических систем с 
учетом всей совокупности финансовоэкономических, производственных 
процессов и существующих подсистем и цепей логистической системы 
предприятия для разработки и обоснования путей совершенствования 
существующей логистической системы. Для усовершенствования ло-
гистической системы предприятия предложена логистическая модель 
управления, которая учитывает расширенный комплекс показателей 
эффективности деятельности и многоуровневую структуру, базируется 
на: превентивности, срочности и адекватности реагирования, комплекс-
ности решений, альтернативности действий, адаптивности, приори-
тетности, эффективности. Представленный комплекс моделей оценки 
и анализа эффективности логистической деятельности предприятий на 
основе SWOTанализа может быть использован в текущей управленческой 
деятельности предприятия с целью минимизации логистических затрат, 
для оптимизации размера заказа и выбора поставщика, управления пере-
возками. На основе рассчитанной системной интегральной оценки эффек-
тивности логистической деятельности становится возможным модер-
низация существующей логистической системы предприятия.
Ключевые слова: логистика, модель, система показателей, SWOTанализ, 
управление, предприятие.
Рис.: 8. Табл.: 4. Библ.: 14. 
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Gadetska S. V., Sergienko O. A., Matvieieva O. O. Constructing the Models 

for Evaluating and Analyzing Efficiency of the Logistics Activities  
of Enterprises based on the SWOT Analysis

The article proposes a complex of models for evaluating and analyzing effi-
ciency of the logistics activities of production and economic systems, taking 
account of the totality of the economicfinancial, production processes, and 
existing subsystems and chains of the enterprise’s logistics system to develop 
and substantiate the ways of improving the existing logistics system. In order 
to improve the logistics system of enterprise, a logistics model of management 
has been proposed, which takes account of an expanded set of indicators of 
performance efficiency and a tiered structure and is based upon: prevention, 
urgency and adequacy of response, complexity of solutions, alternativeness 
of actions, adaptability, prioritization, efficiency. The presented complex of 
models for evaluating and analyzing efficiency of the logistics activities of en-
terprises based on the SWOTanalysis can be used in the current management 
activities of enterprise with aim to minimize the logistics costs, optimize the 
size of order and selection of supplier, control the transportations. On the basis 
of the calculated system and integrated evaluation of efficiency of the logistics 
activities, it is possible to modernize an existing logistics system of enterprise.
Keywords: logistics, model, system of indicators, SWOT analysis, manage-
ment, enterprise.
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На сьогоднішній день логістика як наука відіграє 
дуже велику роль в господарській діяльності як 
на макро-, так і на мікрорівнях. За допомогою 

ряду логістичних методів і моделей з’являється можли-
вість: оптимізувати систему виробництва, скоротити 
витрати, випустити продукцію в заданій кількості та на-
лежної якості, додержуючись при цьому певних термінів 
і місця виробництва. Головні принципи логістичного під-
ходу вимагають інтеграції матеріального та технічного 
забезпечення, транспорту, виробництва, збуту і передачі 
інформації про товари та сировинну бази в єдину систе-
му, що повинно підвищити ефективність роботи у кожній 
із цих сфер та міжгалузеву ефективність загалом [3; 11].

Завдяки концепції інтегрованого використання 
грошових коштів закупівля сировини і матеріалів стає 
більш раціональною, оскільки з’являється можливість 
зробити оптимальну систему постачання, належним 
чином організувати процес виробництва і розподілу 
готової продукції, а також пов’язані з цим інформаційні 
процеси, супроводжуючи всі стадії організації виробни-
цтва. Дотримуючись усіх цих умов, підприємство стане 
не тільки більш прибутковим, а ще й конкурентоспро-
можним, а отже, зможе виходити на нові ринки сирови-
ни, матеріалів і товарів. При швидких змінах ринкових 
умов підприємства, які перейшли на логістичну орга-
нізацію, також мають переважну можливість адаптації 
системи до умов навколишнього середовища. Що, сво-
єю чергою, забезпечує скорочення витрат і досягнення 
максимального прибутку [1; 14].

Питанням становлення логістики як науки при-
діляли увагу такі вчені: А. У. Альбеков, А. М. Гаджин-
ський, Є. В. Крикавський, Л. Б. Миротин, О. А. Митько, 
Ю. М. Неруш, В. М. Кислий, В. І. Сергєєв, Б. П. Громовік 
та інші [1; 6]. Аналіз літературних джерел, присвячених 
логістиці, дозволяє виявити широкий спектр проблем, 
що постають перед впровадженням логістичних систе-
ми на підприємствах. Отже, метою роботи є побудова 
комплексу моделей оцінки та аналізу ефективності ло-
гістичної діяльності виробничо-економічних систем з 
урахуванням всієї сукупності фінансово-економічних, 
виробничих процесів та існуючих підсистем і ланцюгів 
логістичної системи підприємства для розробки і об-
ґрунтування шляхів удосконалення існуючої логістич-
ної системи, що можливо із застосуванням методології 
фінансового аналізу, оптимізаційного, сценарного моде-
лювання та прийняття рішень. Об’єктом дослідження 
виступає логістична діяльність підприємства дерево-
обробної промисловості України.

Що стосується України, то, за оцінкою деяких уче-
них, на частку логістичної складової у ВВП України при-
падає близько 35 млрд дол. США [5; 6; 12; 13]. З них 32% 
становлять міжнародні перевезення, 37% – внутрішня 
доставка, 26% – контрактна логістика, 5% – митно-
брокерські послуги. Графік логістичної складової у ВВП 
України продемонстрований на рис. 1.

Під логістичною системою розуміють адаптивну 
(самоналагоджувальну або самоорганізовану) систему 
зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні 
функції та логістичні операції, що складається, як пра-
вило, з декількох підсистем і має розвинені зв’язки із 

зовнішнім середовищем [4; 11]. Існує три види логістич-
них систем: макро-, мезо- та мікрологістичні системи. 
Кожна з різновидів даних систем має низку підсистем, 
елементів та ланцюгів, які роблять функціонування під-
приємства раціональним та продуктивним [1; 11].

Міжнародні
перевезення;

32%

Внутрішня
доставка;

37% 

Контрактна
логістика;

26%

Митно-брокерські
послуги;

5%

Рис. 1. Логістична складова у ВВп України

Визначення рівня розвитку і стану будь-якого рин-
ку країни є досить складною, багатоетапною і 
багаторівневою задачею, складовими якої є: збір 

інформації, її обробка, оцінка, аналіз, контроль, прогно-
зування поведінки інфраструктури. У роботі для дослі-
дження стану деревообробної промисловості України 
пропонується інструментарій SWOT-аналізу [2; 6; 14]. 
Результати SWOT-аналізу стану деревообробної галузі 
України, які представляють перелік позитивних і не-
гативних тенденцій інфраструктури України, а також 
можливості її реорганізації, потенційні зовнішні та вну-
трішні фактори, які становлять загрозу ефективному 
розвитку, представлені на рис. 2 [4; 6; 9].

Підвищення ефективності експортної діяльності 
лісових підприємств України можливе через оптимі-
зацію виробничого процесу, розширення виробництва 
екологічної продукції, використання повною мірою ін-
струментів інтернет-маркетингу.

У результаті проведеного SWOT-аналізу можна 
зробити висновок, що в даний момент деревообробна га-
лузь України не здатна в повному обсязі задовольнити ба-
зові потреби країни, оскільки є очевидним, що галузь не-
достатньо інвестується та слабко досліджена. Також, не-
зважаючи на достатньо великий попит на лісопродукцію 
та низьку вартість сировинних ресурсів, галузь відносно 
занедбана і потребує реконструкції та модернізації.

Для аналізу рівня розвитку і стану деревооброб-
ної промисловості на мікрорівні як приклад розглянуто 
ТОВ «Домберг», результати SWOT-аналізу якого пред-
ставлено в табл. 1 [10].

На основі табл. 1 можна виділити основні параме-
три діяльності, які характерні для підприємств дерево-
обробної промисловості, та зробити висновок, що саме 
підприємство «Домберг» має ряд переваг, серед яких 
можна виділити: цінову політику на готову продукцію; 
споживчі переваги, які обумовлені першочерговою орі-
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– Оптимізація виробничого процесу,
   логістики, витрат;
– розширення виробництва
   еконологічної продукції;
– використання повною мірою
   інструментів інтернет-маркетингу

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

SWOT-аналіз

– Порівняно низька пропозиція
   на внутрішньому ринку;
– важкий доступ до зовнішнього
   фінансування;
– високий рівень конкуренції
   на глобальних ринках лісової продукції

– Порівняно низька вартість сировинних
   ресурсів;
– сприятливий для експорту обмінний курс

– Нестача фаху у сфері міжнародного
   маркетингу, планування та прогнозування;
– низький рівень комунікацій менеджерів
   малих і середніх підприємств;
– низький рівень інновацій;
– нерозвинуті аналітичні служби ринку
   лісопродукції

 

 

  

Рис. 2. SWOT-аналіз зовнішньоторговельної діяльності деревообробних підприємств України

таблиця 1

SWOT-аналіз стану мікрооб’єкта ринку

переваги Недоліки

– Імідж підприємства як виробника якісних виробів  
з деревини;  
– доставка всіма видами транспорту;  
– орієнтація діяльності підприємства значною мірою  
на задоволення потреб споживачів;  
– низькі витрати при здійсненні доставки;  
– наявність політики знижок;  
– наявність власних складів;  
– розширена мережа дистрибуції

– Недостатньо розвинена логістична система;  
– низька ефективність роботи логістичного відділу;  
– слабка організація маркетингової інформаційної системи;  
– відсутність грамотного стратегічного управління;  
– мають місце випадки затримки в постачанні у віддалені 
   райони

Можливості Загрози

– Розробка моделей оптимізації розмірів;  
– замовлення та вибір постачальників;  
– використання сучасних систем автоматизації;  
– можливість обслуговування додаткових груп споживачів;  
– залучення нових клієнтів і постачальників

– Жорстока конкуренція;  
– зміна потреб клієнтів;  
– інфляційні процеси;  
– зниження чисельності населення

єнтацією діяльності підприємства на задоволення по-
треб споживача; інноваційні, пов’язані з якісними пара-
метрами продукції. Але є ряд недоліків, зокрема: неви-
сокий рівень розвитку логістичної системи, відсутність 
грамотної стратегії управління, низька ефективність 
роботи співробітників відділу тощо.

Забезпечення сталого розвитку підприємства, 
стабільності результатів його діяльності, досягнення ці-
лей, що відповідають інтересам власників і суспільства в 
цілому, неможливо без розробки і впровадження комп-
лексу стратегічних заходів, реалізація яких у сучасній 
трансформаційній економіці обумовлюється багато в 
чому рівнем логістичної інфраструктури, що приводить 
до необхідності розгляду проблем ефективного управ-
ління та оптимізації логістичного відділу підприємства.

У статті пропонується вдосконалення системи та 
структури логістичного відділу за допомогою вдоско-
налення і створення моделей системи управління логіс-

тичною діяльністю підприємства. Дана система підпри-
ємства повинна сприяти обґрунтованому збільшенню 
самостійності структурних підрозділів при прийнятті 
рішень, скороченню часу на транспортування сирови-
ни та готової продукції, розширенню участі персоналу 
в управлінні логістичним відділом, тобто підвищенню 
ефективності процесу управління відповідно до визна-
ченого вектора стратегічних альтернатив [4; 8; 11]. Про-
понована агрегована система управління логістичною 
діяльністю підприємства представлена на рис. 3.

Управління логістичною діяльністю підприєм-
ства являє собою складний багатокроковий 
взаємопов’язаний процес, який об’єднує рішення 

сукупності завдань, які необхідно вирішити в процесі 
організації, управління і розвитку підприємства. Так,  
у рамках функції аналізу логістичної діяльності підпри-
ємства (див. рис. 3) передбачається вирішення таких 
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Інформація про стан
об’єкта управління

Інформація про стан
об’єкта управління

Логістична діяльність підприємства

Застаріла та поточна
інформація

Інформація
про результати

управління

Інформаційні
потоки

Підсистема логістичної діяльності підприємства

Структура управління
логістичною діяльністю

ВЕС

Збір статистичної інформації
про стан зовнішнього

та внутрішнього середовища

Визначення цілей і завдань
оптимізації логістичної

діяльності

Оцінка та аналіз організації
системи логістики постачання

Оцінка та аналіз показників
ефективності логістичної

діяльності

Моделі оптимізації
розміру замовлення

та вибору постачальника

Параметрична
транспортна модель

управління
перевезеннями

Моделювання сценаріїв
та оцінка ефективності

роботи логістичного
відділу

Рис. 3. Система управління логістичною діяльністю підприємства

завдань: збір та обробка аналітико-статистичної інфор-
мації, оцінка та аналіз логістичного стану та результатів 
логістичної діяльності [1; 7; 8]. Реалізація функції моде-
лювання логістичних процесів управлінських ситуацій 
повинна ґрунтуватися на таких загальних принципах 
[2]: системності, узгодженості, варіантності, безперерв-
ності, верифікованості та ефективності.

Реалізація функцій управління логістичною діяль-
ністю має бути спрямована на вирішення як локальних, 
так і глобальних завдань управління, що обґрунтовує 
необхідність побудови комплексу моделей управління 
логістичною діяльністю підприємства, який повинен за-
безпечувати безперервність процесу управління, пара-
лельність виконання різних завдань, об’єднання в один 
інтегрований комплекс усієї сукупності процесів синте-
зу логістичної стратегії, оцінки логістичних можливос-
тей та ефективності діяльності. Побудова даної моделі 
є центральною й основною передумовою ефективного 
управління логістичною діяльністю підприємства. На 
рис. 4 представлено розроблену модель управління ло-
гістичною діяльністю підприємства, яка реалізує виді-
лені функції та завдання управління.

Перший блок запропонованого комплексу мо-
делей (Блок 1) об’єднує завдання визначення цілей, 
завдань і стратегії здійснення логістичної діяльності 
підприємства. Згідно з пріоритетними напрямами ло-
гістичного розвитку підприємства, цільовими програ-
мами, які можна розглядати як управлінські заходи сис-
теми вищого рівня, з урахуванням зовнішніх факторів 
формується комплексна стратегія реалізації логістичної 
діяльності підприємства.

Блок 2 – формування інформаційного простору 
для аналізу та оцінки ефективності логістичної діяль-
ності підприємства. 

Блок 3 – оцінка результативності логістичної ді-
яльності підприємств відповідно до обраної стратегії 
логістичної діяльності та сформованої системи діагнос-
тичних показників.

Блок 4 – оптимізація логістичної системи підпри-
ємства з урахуванням часових і просторових горизонтів.

Блок 5 – прийняття рішень та вдосконалення ро-
боти логістичного відділу підприємства. 

Блок 6 моделі передбачає вирішення завдань конт-
ролю за результатами здійснення логістичної діяльності 
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Блок 6. Контроль за результатами
та регулювання логістичною діяльністю

підприємства

Блок 3. Оцінка ефективності та результативності
системи логістики

Блок 5. Прийняття рішень та вдосконалення
роботи логістичного відділу

Блок 4. Оптимізація логістичної системи підприємства

Блок 1. Визначення цілей і завдань
логістичної діяльності підприємства

Блок 2. Формування інноваційного простору
для аналізу ефективності логістичної діяльності ВЕС

Формування
сценаріїв
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відділі
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ваної
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роботи
логістичного

відділу

Оцінка та оптимізація
розміру замовлення

Вибір постачальника
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транспортної
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результатів
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середовища

підприємства
та його

ефективності
Динамічна галузева оцінка

деревообробної промисловості

Оцінка та аналіз показників
ефективності логістичної діяльності

Оцінка та аналіз
організації системи

логістики постачання

Загальні цілі
та пріоритети

напрямку
розвитку

логістичної
діяльності

підприємства

Визначення цілей логістичної діяльності
підприємства

Завдання логістичної діяльності
підприємства

Оцінка факторів
впливу зовнішнього

конкурентного
середовища

на логістичну
діяльність

підприємства

Стратегія
логістичної
діяльності

підприємства

Формування системи
пакування

Формування системи
управління товарно-

матеріальними запасами

Організація системи
складування

Організація системи
транспортування

Формування системи
оборбки замовлень

Формування системи
показників для оцінки
задоволення клієнтів
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Формування системи
діагностичних
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комплексної оцінки

логістичної діяльності
підприємства

Формування системи
показників фінансового

аналізу підприємства

Рис. 4. Модель управління логістичною діяльністю підприємства

та регулювання. Вони вирішуються на основі планової 
інформації про управлінських рішеннях щодо здійснен-
ня логістичної діяльності, інформації про загальні пріо-
ритетні напрями розвитку. Завдання контролю полягає 
в перевірці відповідності отриманих результатів певним 
цілям і завданням.

Таким чином, запропонований комплекс моделей 
управління логістичною діяльністю підприєм-
ства, який реалізує функції аналітичної та опти-

мізаційної системи управління логістичною діяльністю 
підприємства, дозволяє підвищити якість і оператив-
ність прийнятих рішень шляхом вдосконалення управ-
лінського інструментарію.

Значення логістичних систем і технологій на під-
приємстві зростає зі збільшенням числа й інтенсивності 
товарних потоків, у ході розширення діяльності підпри-
ємства (наприклад, вихід на нові ринки) або в умовах, 
коли сама специфіка продукції та ринку вимагає висо-
кої оперативності (наприклад, продукти харчування). 
Якісний бік ефективності виробництва і використання 
ресурсів характеризується обраним критерієм. Крите-
рій ефективності – характерна ознака, на підставі яко-
го проводиться оцінка або визначення ефективності 
[4; 7; 9; 10]. Практичне застосування єдиного критерію 
ефективності, непідкріпленого системою часткових 
показників, що характеризують ефективність окремих 

сторін виробничої діяльності, дає можливість оцінити 
ефективність виробництва в цілому, але не дозволяє 
детально проаналізувати сильні та слабкі сторони та не 
сприяє підготовці достатньої інформації, необхідної для 
управління ефективністю виробництва.

Використання ж комплексу критеріїв оцінки до-
зволяє різнобічно оцінити стан справ у кожен конкрет-
ний момент часу. Для оцінки досягнутого рівня за обра-
ними критеріями необхідно використовувати узагаль-
нюючий показник, який дасть можливість кількісного 
виміру досліджуваного процесу.

Для досягнення стратегічних цілей рекомендується 
організувати безперервний моніторинг логістичних функ-
цій підприємства і сформулювати конкретні принципово 
вимірювані параметри операційної діяльності, визначити 
методологію підрахунків і систему оцінок [7–9].

З метою досягнення ефективності роботи вироб-
ничо-економічних систем підприємства логістика за-
ймається вирішенням таких завдань: фізичні потоки 
матеріалів і товарів, інформаційні потоки, відповідні ви-
трати на адміністративні потоки. Вони реалізуються на 
основі прогнозу або конкретного попиту на продукцію, з 
метою досягнення ефективності та якості обслуговуван-
ня. Це впливає на всі сектори (виробнича і комерційна 
діяльність, послуги) і включає в себе функції, які пред-
ставлені в табл. 2: управління товарно-матеріальними 
запаси, складування, обробку, розподіл, пакування та 
транспортування.
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таблиця 2

Основні завдання та функції логістики [1; 4]

Назва характеристика

Обробка замовлень

За підтримки різних процедур формує основу всіх логістичних заходів у компанії.  
Завдання обробки замовлення розділені на шість етапів: передача замовлення, підготовка, 
маршрутизація, сортування, відвантаження та виставлення рахунків. Обробка замовлень  
необхідна для планування, управління та контролю потоку товарів. Це вимагає 
інформаційного потоку, який передує, супроводжує і слідкує за потоками товарів.  
Основні показники ефективної обробки замовлення представлені на рис. 5

Складування

Склад є центром в логістичній мережі, де товари тимчасово зберігаються або перенаправля-
ються до іншого каналу в мережі. Сучасні склади оснащені всіляким технічним обладнанням, 
що дозволяє найбільш ефективно використовувати складські резерви. Основні показники 
ефективності роботи складу представлені на рис. 6

Управління товарно- 
матеріальними запасами

З багатьох причин запаси є необхідними і бажаними для компанії. Великим виробникам, 
наприклад, доведеться використовувати запаси у відповідь на сезонні потреби в цілях 
зміщення коливань у продажах. Є й інші причини для запасів, у тому числі такі економічні 
аспекти, як обсяг знижки від вантажовідправника. Розмір запасів тісно пов’язаний з цілями. 
Основні плюси даної функції: економія на масштабі, сезонні коливання, спекулятивна 
ціна,захист від невизначеності. Основні показники сховищ представлені на рис. 7

Пакування

Оптимальна упаковка продукту є вирішальним фактором у логістиці, оскільки багато 
логістичних процесів не можуть бути виконані взагалі або можуть бути здійснені тільки  
за велику додаткову плату.  Основні функції пакування: захист товару, полегшення 
зберігання продукту на складі, полегшення транспортування продукту, спрощення обробки 
під час відправки, інформаційна (штрих-коди та інше маркування)

Транспортування

Вантажно-транспортна система є частиною соціально-економічної системи дорожнього 
руху. Вона охоплює всі процеси, заходи і засоби, що використовуються в економічній 
області вантажообігу товарів. Вибір правильного транспортного засобу залежить від бага-
тьох факторів, у тому числі гнучкості, вартості та обсягу перевезень. Для того, щоб вибрати 
оптимальні шляхи, які мають дуже велике значення, треба мати розуміння сильних і слабких 
сторін окремих транспортних засобів. Правильність вибраних підходів з транспортування 
та зберігання, з точки зору якості та ефективності, може бути оцінена на основі показників, 
представлених на рис. 8, оскільки за їх допомогою можна послідовно проаналізувати  
і порівняти вартість і продуктивність різних транспортних систем

Витрати
на обробку
замовлення

Витрати на обробку замовлення

Кількість оброблених замовлень

Кількість оброблених
замовлень

Витрати
на облуговування = 

замовлення

Рис. 5. Основні показники ефективної обробки замовлення

Ефективністю вважається кількість замовлень, що 
обробляються за цикл, який може варіюватися залежно 
від компанії. Зв’язок з витратами на обробку замовлення 
проводиться за допомогою індикатора продуктивності 
під назвою «Середня вартість обробки одного заказу».

Витрати на функціонування складу включають: 
капітальні, на обладнання та заробітну плату. Отримані 
показники ефективності є ємністю, кількістю доступних 
позицій зберігання і руху фондів. На вході вони вимірю-
ються продуктивністю складських витрат, які діляться 
на витрати на персонал та експлуатаційні витрати.

Для того, щоб систематично оцінювати ефектив-
ність сховища треба враховувати фактори, які включа-
ють в себе складські витрати, витрати на зберігання і 
витрати на управління. Завдяки використанню ключо-
вих показників є можливість їх порівняти.

На практиці також існує комплекс оціночних кри-
теріїв для визначення рівня логістизації підприємства 
та ефективності застосування логістичних концепцій 
і технологій. У табл. 3 представлені логістичні показ-
ники для оцінки задоволення клієнтів [9; 10]. Слід від-
мітити, що перші три показники (показник виконаних 
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Рис. 7. Основні показники ефективної роботи сховищ

Ступінь
пошкодження

транспорту

ЧАС НА ТРАНСПОРТУВАННЯ

=

Кількість пошкоджених
одиниць транспорту

Загальна кількість
транспортних одиниць

100×

Транспортна
гнучкість =

Кількість виконаних
транспортних специфікацій

Загальна кількість
транспортних специфікацій

100×

Транспортна
надійність =

Кількість транспорту
на годину

Загальна кількість
транспорту на годину

100×

Рис. 8. Основні показники у сфері транспорту

Витрати
на складування

Середні витрати
на зберігання
та розміщення

Витрати по складуванню

Зайняте місце
для зберігання

Зайняте місце
для зберігання

Витрати
на переміщення

запасів

=

Середні витрати
на переміщення

запасів

Витрати по складуванню

Витрати на переміщення
запасів

=

Рис. 6. Основні показники ефективності роботи складу

Коефіцієнт
безпеки

Виконання
споживчого

прогнозу

Страховий
запас

Витрати
на складування =

=

Фактичний попит

Прогонзований попит

Страховий запас

Середня кількість інвентарю

Середня кількість
інвентарю

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

299БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

таблиця 3

Логістичні показники для оцінки задоволення клієнтів [10]

показник характеристика

Виконаних замовлень

Характеризує рівень обслуговування покупців. Розраховується як відношення виконаних 
замовлень до всіх замовлень. Виконане замовлення – поставка товару потрібної якості в 
заявленій кількості та в необхідний термін. Проміжок часу може виражатися в днях, тижнях, 
місяцях та ін. На значення даного показника впливають багато внутрішніх факторів, врахо-
вуючи точність прогнозу, точність приймання та обробки замовлень, ефективність виробни-
чих і транспортних процесів

Виконання виробничого плану

Мета більшості підприємств – досягнення балансу між стабільністю та оперативністю ви-
робничого планування. Даний баланс впливає на велику кількість зовнішніх показників 
(рівень обслуговування покупців, зменшення витрат, збільшення частки ринку і т. ін.). Для 
вимірювання ефективності виробничого планування розраховується коефіцієнт виконання 
виробничого плану (Квп). Періодом часу, прийнятого для оцінки, може бути день, тиждень, 
місяць. Квп розраховується як у натуральному, так і у вартісному вимірах

Точності прогнозу

Визначає ефективність процесу прогнозування, методології прогнозування та управління 
прогнозуванням на підприємстві. Елементи процесу включають застосовувані для прогно-
зування інструменти, бізнес-процеси і співробітників, відповідальних за складання  
прогнозу. Прогноз на наступний місяць повинен бути зроблений кількома місяцями раніше, 
де часовий інтервал визначається потребами бізнесу. Точність прогнозу має задовільняти 
критеріям адекватності, що можна оцінити за допомогою похибки прогнозу

Показник тривалості одного 
обороту (Коб)

Дозволяє оцінити ефективність управління запасами готової продукції, сировини  
та матеріалів і незавершеної продукції

Рівень логістизації 
функціонального підрозділу 
управлінської праці

Ступінь використання логістики на підприємстві можна оцінити: швидкістю обороту (Nоб); 
рівнем функціональної логістизації персоналу (Флп) і чисельністю логістиків (Чл)

Ієрархія управлінського  
апарату

Визначається не стільки посадовою інструкцією персоналу, скільки ступенем доступності 
до логістичної інформації. Рівень «посадовий» в ієрархічності логістичного управління (Іл) 
визначає компетентність персоналу, що необхідно враховувати при делегуванні  
повноважень, розробці посадових інструкцій та підвищенні інформованості персоналу. 
Запропоновані критерії дозволяють робити мотивований вибір управлінського персоналу 
логістичних служб

замовлень; показник виконання виробничого плану і 
показник точності прогнозу) відображають ступінь за-
доволення клієнтів, їх підвищення сприяє збільшенню 
частки ринку, що обслуговується.

Прагнення управляти ефективністю, оптимізу-
вати витрати протягом всього життєвого циклу товару 
(від розробки до споживання) вимагає системного під-
ходу до визначення і зниження логістичних витрат [10; 
11]. Під логістичними витратами розуміються витрати 
трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних 
ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами за-
мовлень споживачів. У табл. 4 коротко охарактеризо-
вані основні зони виявлення логістичних витрат (тобто 
втрат внаслідок відхилення техніко-економічних чин-
ників від прийнятих при розробці планів).

Таким чином, за допомогою зазначених вище кри-
теріїв можна оцінити рівень використання логіс-
тики на підприємстві, а за результатами кальку-

ляції витрат – їх зниження від застосування логістичних 
технологій і концепцій. Отже, для оптимізації та безпе-
ребійного функціонування логістичної системи засто-
совується аналіз на основі системи показників оцінки 
ефективності діяльності виробничої системи, які дають 
змогу оцінити фінансовий стан підприємства, клієнт-
ську задоволеність, логістичні витрати. 

ВИСНОВКИ
Новизна одержаних результатів полягає в удоско-

наленні комплексу моделей оцінки та аналізу ефектив-
ності управління логістичною системою, заснованому 
на теорії організації логістичного відділу виробничо-
економічної системи, урахуванні дії факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища. Для вдосконалення 
логістичної системи підприємства запропоновано ло-
гістичну модель управління, яка враховує розширений 
комплекс показників ефективності діяльності та бага-
торівневу структуру, що базується на: превентивності 
дії, терміновості реагування, адекватності реагування, 
комплексності рішень, альтернативності дій, адаптив-
ності, пріоритетності, ефективності.

Пpaктичнe значення oдepжaних результатів пo-
лягaє в тoму, що зaпpoпoнoвaний комплекс моделей 
оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності 
підприємств на основі SWOT-аналізу може бути ви-
користаний у поточній управлінській діяльності під-
приємства з метою мінімізації логістичних витрат для 
оптимізації розміру замовлення та вибору постачаль-
ника, управління перевезеннями. Також за допомогою 
системної інтегральної оцінки ефективності логістичної 
діяльності стає можливим модернізація існуючої логіс-
тичної системи підприємства.

Подальші дослідження даної проблематики повин-
ні ґрунтуватися на адекватному використанні наявного 
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таблиця 4

Основні логістичні витрати та їх загальна характеристика [7; 10]

показник характеристика

Витрати на планування  
(попиту і поставок) (Впл)

Витрати, пов’язані з плануванням попиту, поставок, виробництва, запасів готової 
продукції та координацією процесів планування по всьому ланцюжку поставок, 
включаючи всі канали. Застосування логістики знижує витрати часу на розробку 
планів. Удосконалення логістичних процесів та підвищення якості планування  
дозволяють більш ефективно використовувати обладнання і скоротити виробничі 
втрати, зменшуючи пов’язані з ними постійні та змінні операційні витрати

Витрати на логістичне адміністрування 
(Вад)

Витрати, пов’язані з організацією служби логістики, управлінням логістичними  
витратами, ціноутворенням, плануванням, аналізом, контролем і аудитом 
логістичних функцій, операцій і витрат

Витрати на утримання запасів (Взап)

Включаються складські витрати і витрати на управління складом, зберігання 
продуктів, вантажопереробку, комплектацію і навантаження. Крім того, сюди вхо-
дять витрати, пов’язані з платою за обігові кошти в запасах і оборотні фонди складів. 
Розраховуються витрати для готової продукції, матеріалів і незавершеної продукції

Транспортно-експедиційні витрати 
(Вте)

Витрати значно варіюються залежно від використовуваного підприємством виду 
транспорту та системи управління транспортом. Включають всі транспортні  
витрати з доставки продукції клієнтам (у т. ч. експедиція, страхування тощо), вибір 
перевізника

Витрати ЗЕД (Взед)

Зовнішня економічна діяльність підприємства – одна з найбільш складних  
логістичних функцій, що вимагає узгодженої роботи багатьох відділів підприємства. 
Неузгодженість відділів закупівель (імпорт) та/або продаж (експорт), фінансового 
відділу та відділу логістики може призвести до істотного зростання витрат у процесі 
забезпечення ЗЕД

Витрати по введенню та обробці  
замовлень (Взам)

Включають витрати на підтримку бази даних клієнтів, перевірку кредитів, прийом 
нових замовлень і додавання їх в систему, подальшу модифікацію замовлень, резер-
вування і виділення запасів, звітність за процесом та ініціалізацію процесу поставки, 
підготовку відповідних документів і т. ін.

Витрати на супроводження та обслуго-
вування клієнтів (Вок) 

Включають витрати на виставлення рахунків, відстеження платежів клієнтів  
і перевірку їх задоволення

Витрати на закупівлю сировини, 
матеріалів, інгредієнтів (Вмат) 

Включають всі витрати на закупівлю сировини, вибір постачальника та обговорення 
контрактів, підготовку, розміщення і відстеження замовлень на закупівлю, витрати 
на доставку, операційні витрати

Ефективність ланцюжка поставок  
на підприємстві

Показники операційних витрат дозволяють виміряти ефективність ланцюга  
поставок на підприємстві. Вони можуть вимірюватися як у грошовому вираженні, 
так і у відсотках (по відношенню до отриманих за період доходів). За можливістю, 
необхідно розрахувати всі необхідні складові витрат. Показник витрат на весь лан-
цюжок поставок становить суму всіх наведених витрат у грошовому виразі (Влп)

Коефіцієнт повернення на активи

Ефективність логістики може також виявлятися в прямому підвищенні коефіцієнта 
повернення на активи підприємства, який є одним з основних показників діяльності 
підприємства. Підвищення ефективності дистрибуції та продуктивності знижує 
інвестиції в матеріали та обладнання (зменшення активів) і, водночас, підвищує 
прибуток, пов’язаний з діючими дистрибутивними центрами. Позитивний вплив 
виявляється одночасно на чисельник і знаменник коефіцієнта повернення

потенціалу: географічного, технологічного та кваліфіка-
ційного – для підвищення загального рівня дієвості та 
ефективності логістичної системи України на макро-
рівні та підприємств на мікрорівні, а отже, пріоритет-
ними є такі кроки в розвитку логістики: інтенсифікація 
розвитку інноваційних технологій; подальша інтеграція 
у світове співтовариство, вивчення і впровадження за-
рубіжного досвіду; вдосконалення транспортної інфра-
структури; будівництво логістичних центрів та розвиток 
інфраструктури на всій території країни; виховання ви-
сококваліфікованих кадрів шляхом розвитку вузівської 
освіти і бізнес-програм підвищення кваліфікації.          
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Грушина А. І. Аналіз розвитку системи стратегічного управління фінансовим забезпеченням організацій сфери культури
Мета статті полягає в дослідженні системи стратегічного управління фінансовим забезпеченням закладів культури та факторів впливу на її 
формування. Проаналізовано методи управління закладами культури в період розпаду СРСР і становлення незалежності України, у результаті 
чого зроблено висновки, що на сьогодні модель управління культурою все ж таки зазнала певних змін. Якщо в період розпаду СРСР та станов-
лення незалежності чинником стабільного занепаду була ідеологія компартії, то нині основними мотиваторами є євроінтеграційні процеси та 
глобалізація, що виступають ключовим чинником розвитку культурного сектора в напряму його децентралізації. Обґрунтовано, що запропо-
нований як першочерговий етап підготовки місцевих органів та самих закладів культури до програми децентралізації дозволить організаціям 
сформувати відповідну стратегію розвитку на локальному рівні, ураховуючи як основні засади основної стратегії розвитку культури, так і 
власні позиції щодо можливостей та напрямів діяльності. Перспективою подальших досліджень є розробка моделі стратегічного управління 
фінансовими ресурсами закладів культури, яка враховуватиме специфіку культури регіону та дозволить структурувати фінансові ресурси для 
успішної діяльності в ринкових умовах.
Ключові слова: система, стратегічне управління, культура і мистецтво, фінансове забезпечення.
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Грушина А. И. Анализ развития системы стратегического  

управления финансовым обеспечением организаций сферы культуры
Цель статьи заключается в исследовании системы стратегического 
управления финансовым обеспечением учреждений культуры и факто-
ров влияния на ее формирование. Проанализированы методы управ-
ления учреждениями культуры в период распада СССР и становления 
независимости Украины, что позволило сделать выводы, что на се-
годня модель управления культурой все же претерпела определенные 
изменения. Если в период распада СССР и становления независимости 
фактором стабильного упадка была идеология компартии, то сейчас 
основными мотиваторами являются евроинтеграционные процессы 
и глобализация, выступающие ключевым фактором развития куль-
турного сектора в направлении его децентрализации. Обосновано, 
что предложенный как первоочередной этап подготовки местных 
органов и самих учреждений культуры к программе децентрализации 
позволит организациям сформировать соответствующую страте-
гию развития на локальном уровне, учитывая как основные принципы 
основной стратегии развития культуры, так и собственные позиции 
относительно возможностей и направлений деятельности. Пер-
спективой дальнейших исследований является разработка модели 
стратегического управления финансовыми ресурсами учреждений 
культуры, которая будет учитывать специфику культуры региона 
и позволит структурировать финансовые ресурсы для успешной дея-
тельности в рыночных условиях.
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Management of Financial Provision of Organizations in the Sphere of Culture
The article is aimed at exploring the system for strategic management of fi-
nancial provision of the cultural institutions and the factors influencing its 
formation. The article analyzes the methods of management of the institu-
tions of culture during the collapse of the Soviet Union and the formation of 
Ukraine's independence, which allows to conclude that today’s culture man-
agement model has undergone some changes. If during the period of the 
collapse of the Soviet Union and the formation of independence the factor 
for stable decline was the ideology of the Communist Party, now the main 
motivators are the processes of the European integration and globalization, 
which became an overriding factor for development of the cultural sector to-
wards the decentralization. It has been substantiated that the proposed as 
the primary phase of preparing the local authorities and the cultural institu-
tions themselves for a program of decentralization will allow organizations to 
form an appropriate development strategy at the local level, considering the 
basic principles of the basic strategy for the development of culture as well 
as their own positions as to possibilities and directions of activities. Prospect 
for further research will be developing a model of strategic management of 
the financial resources of the cultural institutions, which will be tailored to 
the specifics of the culture of region and will enable to structure the financial 
resources for the successful activity in the market conditions.
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Глобальна мультикультурність, яка сьогодні є 
основною характеристичною ознакою інтелек-
туального суспільства та сучасної економіки, ви-

магає принципово нової системи та моделі управління 
культурно-мистецьким комплексом в цілому та на рів-
ні окремих структурних одиниць, визначення чітких 
меж культурної діяльності, що дозволить розробити 
відповідні конкретні методи забезпечення її розвит-

ку. З огляду на те те, що система стратегічного управ-
ління фінансовим забезпеченням закладів культури 
враховує сьогодні методи, важелі й інструменти лише 
суб’єктів управління державної вертикалі, важливим 
залишається аналіз еволюції та ключових чинників 
становлення такої системи управління, її вплив на 
інфраструктуру галузі культури і мистецтва та страте-
гічний розвиток. 
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Проблемі управління в галузі культури присвячена 
значна кількість праць: науковці О. Антонюк, Г. Грабо-
вич, Д. Дзвінчук, Д. Остапенко, М. Семенова, Г. Скрип-
чук неодноразово обговорювали проблему перебудови 
культурно-мистецького комплексу з періоду СРСР до 
часів незалежності. До питання культурної політики 
зверталися також і такі зарубіжні вчені, як Ж. Паскуаль-
і-Руіс, Г. Паскаль та ін. Проте, більшість науковців дослі-
джує питання менеджменту у сфері культури на макро-
рівні або в контексті історіографії, залишаючи осторонь 
явище системного стратегічного управління фінансовим 
забезпеченням закладів культури на локальному рівні.

Метою публікації є аналіз системи стратегічного 
управління фінансовим забезпеченням закладів культу-
ри та факторів впливу на її розвиток. Досягнення резуль-
татів дослідження зумовлює виконання таких завдань: 
аналіз системи управління в галузі культури в період від 
становлення незалежності до сьогодні, виокремлення 
чинників, що стимулюють розвиток культури.

Дослідник з проблем державного регулювання га-
лузі культури Г. Скрипчук свого часу приділяв чи-
мало уваги аналізу стану культурно-мистецької 

сфери. В одній із наукових робіт [1] науковець зіставляє 
системи і типи управління культурно-мистецьким комп-
лексом в часи СРСР та на етапі становлення незалежної 
України. На думку вченого, ідейне наповнення змісту 
культури в часи СРСР було чітко ідеологічного спряму-
вання, зумовленого всебічним контролем з боку держа-
ви та партії. Характерний в ті часи державний патерна-
лізм проявлявся в усіх секторах економіки та культури. 
Заклади культури всіх типів фінансувалися виключно 
державою, а незначні видатки задовольняли мінімальні 
потреби культурно-мистецької сфери. Разом з тим, за 
виконання таких мінімальних умов проводилося капі-
тальне будівництво, купувався реквізит, музичні інстру-
менти, виплачувалися заробітна плата, що задовольняло 
всіх суб’єктів культурно-мистецького комплексу.

Для радянських часів характерним у системі 
управління галуззю культури та її фінансового забез-
печення є її вертикальність та значна розгалуженість. 
В основі такої системи знаходилося Міністерство куль-
тури, яке, попри свій вагомий статус, повністю і безза-
перечно підпорядковувалося вимогам ідеологічного на-
пряму з боку компартії. Таким чином, держава повністю 
опікувалася сферою культури, забезпечувала відповідне 

фінансування у всіх напрямах культурно-мистецької ді-
яльності – від охорони пам’яток культури в містах до 
будівництва клубів у сільських місцевостях.

Проте, незважаючи на позитивну тенденцію до 
розвитку інфраструктури культури та її відповідне 
державне забезпечення, радянський період характери-
зувався зниженням інтересу суспільства до культури. 
Відвідуваність, яка була забезпечена напівнасильниць-
кими методами в період проведення шкільних екскур-
сій та походів до закладів культури, що були запланова-
ні районними відділами освіти, свідчила про невеликий 
відсоток витрат пересічної сім’ї на духовний розвиток. 
На послуги культурно-мистецького сектора середньо-
статистична сім’я в Радянському Союзі витрачала 5,4% 
від загального доходу, у той час як на купівлю алкоголь-
них напоїв – 2% [2]. Аналогічна тенденція зберігається 
і сьогодні: як видно з табл. 1, у структурі доходу ви-
трати на алкоголь впродовж 1999–2014 рр. зростають, 
що стосується витрат на культуру і відпочинок – вони 
значно нижчі та коливаються в межах від 1,9–2,6 % (див. 
табл. 1), а у 2015 р. сягнули рівня 1,5%. Чим зумовлено 
дане явище – ментальністю чи психологією домогоспо-
дарств, визначити важко.

Звичайно, що така практика державного патер-
налізму має право на існування та поширена у світі, 
оскільки за такої системи управління основним завдан-
ня держави є збереження культурних цінностей країни, 
підтримка культурно-мистецького сектора, а тим паче 
некомерційного. Прикладом дієвої системи управління 
культурою за рахунок патерналізму може бути Франція, 
яка є однією з найрозвиненіших країн у культурному 
сенсі. Такі засади мали продовжувати діяти і в Україні 
в перші роки її незалежності в результаті проведених 
соціально-економічних реформ. 

Втім, здобута у спадок радянська система управ-
ління сферою культури і мистецтва не дала очікуваних 
результатів. Згадана розвинена інфраструктура, яка за-
лишилася після розпаду СРСР, значною мірою технічно, 
морально та й матеріально застаріла, а відповідно, по-
требувала капітального оновлення. Науковець Г. Скрип-
чук вважає, що за такої інфраструктури можна було реа-
лізувати трансформаційні процеси в галузі та розпочати 
модернізацію й реформування [4]. Але, враховуючи те, 
що основна маса консерваторів звикла до закоснілої 
системи державного патерналізму, а тому вимагала фі-

таблиця 1

Структура споживчих сукупних витрат домогосподарств, % [3]

Витрати
Рік

1999 2000 2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Споживчі сукупні  
витрати, у т. ч.: 96,6 93,3 91,1 86,2 87,8 90,0 90,3 91,6 92,9

– продукти харчування 
та безалкогольні напої 64,2 64,0 56,6 48,9 50,0 51,6 50,1 51,9 53,1

– алкогольні напої, 
тютюнові вироби 2,9 3,0 2,9 2,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,3

– відпочинок і культура … … 2,6 2,5 1,8 1,8 2,1 1,8 1,5
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нансування з боку держави в повному обсязі, прово-
кувала подальше використання ідеологічних засобів, 
зайнявши при цьому стійку позицію очікування щодо 
функціональних управлінських рішень з боку держави.

Схожа ситуація у відносинах між культурно-ми-
стецьким комплексом та владними органами продовжує 
зберігатись і сьогодні під виглядом моделі директивно-
го управління «зверху – вниз», – стверджує науковець  
Д. Дзвінчук [5]. Учений зазначає, що позиція очікуваного 
споглядання, яку сьогодні зайняли суб’єкти галузі куль-
тури і мистецтва на локальному рівні щодо прийняття 
рішень суб’єктів вищих рівнів державної ієрархії управ-
ління, є невмотивованою, а значить, неефективною. 

У процесі аналізу системи управління сферою куль-
тури і мистецтв та її фінансовим забезпеченням з 
часів УРСР аналітики, економісти, діячі культу-

ри визначають як позитивні, так і об’єктивно негативні 
ознаки її розвитку. Перш за все, слід звернути особливу 
увагу на неоднозначний характер і вплив ідеологічних 
напрямів влади, успадкованих від радянської системи 
як негативного явища, так і засобу розвитку. Науковець 
Г. Скрипчук пропонує розглядати еволюцію та розви-

ток системи управління культурою, враховуючи ви-
щезгадані протиріччя соціально-культурних явищ [4]. 
Так, позитивним моментом учений пропонує називати 
успадкування знову ж таки розвиненої інфраструктури 
культури, а також численну мережу культурних закла-
дів, яка справді функціонувала, хоч і на пропагандист-
ських засадах. Тим не менш, базова мережа була уніфі-
кованою в межах держави і охоплювала всю її територію 
та соціальні верстви населення [4]. На той час найбіль-
шу частину закладів культури складали клубні заклади, 
більшість яких була розташована в сільській місцевості, 
а також бібліотеки, театри, музеї.

Згідно з даними Державної служби статистики на 
кінець 1991 р. в Україні було 24,7 тисячі закладів клуб-
ного типу, до 2015 р. їх кількість зменшилася до 17,2 
тис. (табл. 2), що свідчить про масове закриття закладів 
культури. Такі зміни в базовій мережі закладів культури 
України зовсім не означають, що відбулася реформація 
або матеріальна база була використана в інших цілях 
розвитку економіки чи культури країни. Навпаки, знач-
на частина тих самих будівель клубних закладів «замо-
рожена» та в прямому сенсі розвалюється разом із куль-
турним розвитком населення.

таблиця 2

Кількість закладів культури в Україні за період 1990–2015 рр. [6]

Рік Кількість 
бібліотек, тис.

Кількість клубних 
закладів, тис. Кількість театрів Кількість концерт-

них організацій Кількість музеїв

1990 25,6 25,1 125 44 214

1991 25,3 24,7 130 43 225

1992 25,3 23,9 127 44 275

1993 24,4 23,5 131 49 295

1994 24,2 23,3 132 52 305

1995 23,8 23,0 136 53 314

1996 23,3 22,4 130 53 324

1997 21,5 21,5 130 55 358

1998 21,1 20,9 132 57 367

1999 20,9 20,7 131 57 369

2000 20,7 20,4 131 61 378

2001 20,4 20,2 129 61 386

2002 20,4 19,9 131 67 376

2003 20,3 19,6 135 71 394

2004 20,0 19,4 133 77 422

2005 19,8 19,1 135 78 437

2006 19,8 19,0 137 81 445

2007 20,8 18,9 138 79 458

2008 20,6 18,8 138 77 478

2009 20,1 18,7 136 77 499

2010 19,5 18,6 140 83 546

2011 19,3 18,5 133 82 570

2012 19,2 18,5 132 88 592

2013 19,1 18,5 133 85 608

2014 16,9 16,8 113 73 543

2015 17,3 17,2 113 73 564
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Це свідчить про те, що культурна політика постра-
дянських років не впоралася з основним завданням –  
забезпечити збереження надбання та модернізацію 
культури та її окремих сфер. Так, ринкові умови, в яких 
опинилася вся економіка країни, створили середовище, 
за якого функціонування закладів культури виявилося 
проблемою та поставило під загрозу всю на той період 
інфраструктуру культурної галузі [7]. 

Основну причину такого стану культури в Україні 
професор Н. Вітс (Англія) вбачає в тому, що дер-
жава шукає енергію змін у сфері економіки, а не 

культури, яка розвиває креативну здатність людини [8]. 
Стає цілком очевидно, що дослідження шляхів інновацій-
ного вдосконалення функціонування державної підсисте-
ми управління і регулювання діяльністю закладів культу-
ри є важливим не тільки з позицій культурно-духовного 
реформування суспільства, а має і значний потенціал очі-
куваних соціально-економічних результатів за рахунок 
успішної інтеграції у глобальний культурний простір.

Вкрай важливим етапом у процесі еволюції сис-
теми стратегічного управління сферою культури у сьо-
годнішніх умовах залишається процес децентралізації, 
який став загрозою для закладів культури. У процесі 
делегування повноважень державними органами на міс-
цеві останніх залишили без забезпечення повної само-
стійності, у тому числі й фінансової. Таким чином, орга-
ни управління культурою на локальному рівні начебто 
отримали певне коло повноважень та компетенцій, при 
цьому залишаючись залежними від фінансової та подат-
кової політики з боку держави, яка, на превеликий жаль, 
не завжди враховує особливості культури регіонів [9]. 
Значною проблемою виявилося також і те, що більшість 
закладів культури державної форми власності передано 
в комунальну власність, тобто, на утримання місцевих 
бюджетів. Це, своєю чергою, зумовило негативні на-
слідки – зменшення видатків на культуру, оскільки сама 
система формування місцевих бюджетів жодних змін та 
перетворень не зазнала.

Досвід децентралізації зарубіжних країн показує 
досить успішні результати. Саме розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування, фінанси і 
контроль стали опорними позиціями в побудові ефек-
тивної моделі управління культурно-мистецьким комп-
лексом [10, с. 114]. Так, управління у сфері культури у 
країнах ЄС реалізується представницькими органами,  
у тому числі й місцевого самоврядування, які захищають 
інтереси громади, враховують специфіку культури кож-
ного регіону та діють відповідно до його потреб [11].

Проте, варто зауважити, що в контексті публічного 
управління сферою культури між європейськими кра-
їнами та Україною все ж таки є певні відмінності. Хоча 
система органів виконавчої влади і реалізує культурну 
політику та контроль за діяльністю закладів культури, 
здійснює вона це лише формально та на загальному рівні. 
Ураховуючи ймовірність неузгодженості та конфліктних 
ситуацій, у тому числі з боку політичних сил, виникає 
проблема прийняття правильних стратегічних рішень в 
управлінні закладами культури, що дозволило б їм сфор-

мувати власну позицію щодо розвитку на локальному 
рівні.

Нові реформи галузі культури в контексті по-
вної децентралізації стали викликом для культурно-
мистецького комплексу, заклади змушені визначити 
шляхи подальшого свого функціонування, основні на-
прями та форми надання культурних, інформаційних, 
дозвіллєвих послуг, рівень яких відповідав би європей-
ському [12]. У більшості випадків це стосується сіль-
ських закладів культури, оскільки вони є дотаційними.

Таким чином, програма децентралізації менедж-
менту культури повинна враховувати етап підготовки 
місцевих органів та самих закладів культури до транс-
формаційних перетворень в рамках децентралізації, що 
дозволить сформувати певне стратегічне бачення по-
дальшого функціонування. 

Дослідник у галузі державного регулювання сфери 
культури Д. Дзвінчук відзначає, що ані державні чинни-
ки, ані суб’єкти культурно-мистецького комплексу не 
отримали вагомого досвіду щодо діяльності в ринкових 
умовах, які стають викликами сьогодні й проблемою – 
завтра [5]. Таким чином, ми стикаємося з прямим впли-
вом держави на стан мистецько-культурного середови-
ща, за принципом «низхідної» моделі управління, яка в 
умовах ринкової економіки не може здійснюватися тра-
диційними методами і має видозмінюватися.

Науковець О. Антонюк зазначає, що сучасна пара-
дигма менеджменту галузі культури і мистецтва передба-
чає активне впровадження аналітичних підходів в управ-
лінні, а також стратегічного цільового управління, яке в 
контексті нашого дослідження має бути націлене на фор-
мування адекватної структури фінансового забезпечення 
закладів культури як базису їх ефективного функціону-
вання. Науковець дотримується думки щодо посилення 
державного управління в регулюванні відносин усеред-
ині культурно-мистецького комплексу, з одночасним по-
силенням управління на регіональному, муніципальному 
рівнях та на рівні самоврядування [13, с. 104].

Аналізуючи систему управління сферою культу-
ри та її фінансовим забезпеченням, можна ді-
йти висновку, що вона мало видозмінювалася за 

період останніх двадцяти років. Останні реформи, які 
були прийняті на рівні держави, спрямовані на галузь 
у цілому, а в сучасних ринкових умовах потрібна моди-
фікація системи стратегічного управління фінансовими 
ресурсами на локальному рівні, тобто, індивідуально 
для організацій за видом і напрямом діяльності. Чітке 
формування кожним закладом культури власної місії в 
розвитку гуманітарного середовища України дозволило 
б вийти на нову прогресивну модель управління органі-
заціями культурно-мистецького комплексу, яка б урахо-
вувала засади ринкової економіки та принципи моделі 
держави-захисника.

Тобто, система стратегічного управління фінансо-
вими ресурсами закладів культури повинна відображати 
взаємозв’язок логічної моделі управління фінансами на 
основі стратегічних підходів до розвитку підприємства, 
як ураховуючи при цьому методи, важелі й інструменти як 
суб’єктів управління державної вертикалі, так і базуючись 
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на внутрішніх засадах стратегічного управління та фінан-
сової політики організації, що формуються під впливом 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [14].

Нова «Довгострокова стратегія розвитку культури –  
стратегія реформ» є стратегічним кроком держави, що 
враховує всі фактори впливу зовнішнього середовища, 
базується на принципах демократичності, прозорості, 
децентралізації менеджменту культури, комплементар-
ній субсидіарності та принципі міжкультурного діалогу, 
що є базовими для європейської спільноти [15]. 

Визначені стратегічні цілі, що містяться в страте-
гії розвитку, є довгостроковими та спрямовані, переду-
сім, на реформування системи управління культурою. 
Відображена Кабінетом Міністрів України реструкту-
ризація передбачає повне делегування повноважень 
та ресурсів на локальні рівні, реформування методів і 
підходів контролю, моніторингу, вдосконалення існу-
ючої системи статистичної звітності, яка б відповідала 
нормам світових стандартів, тощо. Виокремлено також 
як стратегічний напрям дій і модернізацію інструментів 
підтримки культури, а саме – удосконалення життєво 
важливих інструментів, серед яких правовий, фінансо-
вий, ресурсний та технологічний – як один із важливих, 
але відсутній повністю. 

Постійні реформації галузі культури України від-
буваються з часів її незалежності. Вони зумов-
лені потребою ліквідації попередніх радянських 

патерналістських та ідеологічних методів управління 
культурою, а також запровадженням нової системи 
стратегічно орієнтованого управління культурно-
мистецьким комплексом. Проте неймовірно повільні 
темпи розробки та реалізації реформ значною мірою 
гальмують процес розвитку і не відповідають викликам 
часу. Звичайно, отримана ситуація є результатом полі-
тичної нестабільності й економічної кризи в країні, що 
уповільнює процес розвитку будь-якого сектора еконо-
мічної діяльності.

Так, ключовим чинником, який сьогодні стимулює 
рух змін та реформ у культурі, є орієнтація країни на єв-
ропейську спільноту та відкритість до міжкультурного 
діалогу й впливу глобалізаційних культурних процесів. 
Таким чином, намір щодо інтеграції до європейського 
співтовариства виступає в ролі мотиватора щодо діяль-
ності органів державної влади в напрямі впровадження 
європейських стандартів за всіма напрямами управлін-
ня, у тому числі культурою [16].

Проте створення нових культурних платформ для 
рішучих дій чи укладення національних угод і програм не 
передбачає функціональних змін у самій інфраструктурі 
культурно-мистецького комплексу на рівні організації, 
а тим паче – вирішення проблеми його фінансового за-
безпечення. Попри численні культурні програми, участь 
в яких бере як Україна в цілому, так і її адміністративні 
окремі одиниці, ситуація змінюється лише моментно та 
точково і аж ніяк не на перманентній основі.

ВИСНОВКИ
Результати наукового дослідження дозволили 

зробити висновки, що на сьогодні модель управління 

культурою все ж таки зазнала певних змін. Якщо в пері-
од розпаду СРСР і становлення незалежності чинником 
стабільного занепаду була ідеологія компартії, коре-
ні якої донедавна лежали в основі системи управління 
культурою, то сьогодні основними мотиваторами є єв-
роінтеграційні процеси та глобалізація, що виступають 
ключовим чинником розвитку культурного сектора в 
напрямі його децентралізації. Звичайно, відповідні змі-
ни в рамках проведення децентралізації в масштабах 
всієї галузі культури залишаються поки на етапі впрова-
дження та не підкріплені реальними результатами. Але, 
попри двадцятилітній період застою в менеджменті 
культури на засадах ідеологічного патерналізму, даний 
факт прийняття дієвих рішень з боку держави є ваго-
мим кроком, який свідчить про реалізацію принципів 
демократизму, прозорості та міжкультурного діалогу. 
Це надасть можливість закладам культури на локально-
му рівні здійснювати стратегічно орієнтовану діяльність 
та, в першу чергу, із урахуванням регіональних особли-
востей, формувати структуру фінансових ресурсів на 
місцевому рівні. 

Таким чином, програма децентралізації менедж-
менту культури повинна враховувати етап під-
готовки місцевих органів та самих закладів 

культури до трансформаційних перетворень, з метою 
розробки ефективної моделі стратегічного управління 
фінансовими ресурсами на локальному рівні. 

Практичне значення отриманих результатів по-
лягає в тому, що запропонований етап підготовки міс-
цевих органів та самих закладів культури до програми 
децентралізації, як першочерговий, дозволить організа-
ціям сформувати відповідну стратегію розвитку на ло-
кальному рівні, враховуючи як основні засади основної 
стратегії розвитку культури, так і власні позиції щодо 
можливостей та напрямів діяльності. За успішної реа-
лізації програми державні заклади культури зможуть 
скласти конкуренцію приватному сектору, що, своєю 
чергою, вплине на розвиток культури в цілому.             
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УДК 330.101

продан І. О., Різник Ю. І. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства
Мета статті полягає у дослідженні сутності клієнтоорієнтованого підходу та його взаємозв’язку з конкурентоспроможністю підприємства, 
а також у визначенні ключових факторів побудови ефективної системи клієнтоорієнтованості. Розглянуто поняття клієнтооорієнтованості 
та її взаємозв’язок з конкурентоспроможністю компаній. Визначено основні підходи до обгрунтування поняття «клієнтоорієнтованість», зо-
крема, підходи з позицій визначення клієнтоорієнтованості як: стратегії або способу ведення бізнесу; уміння, інструменту або характеристики 
бізнесу; клієнтського досвіду або оцінки клієнта. Обґрунтовано способи отримання додаткового прибутку в результаті підвищення клієнто-
орієнтованості підприємств. Проаналізовано методику оцінки рівня клієнтоорієнтованості компанії, а також запропоновано набір основних 
компонент успішної реалізації клієнтоорієнтованого підходу. 
Ключові слова: клієнтоорієнтований підхід, клієнтоорієнтованість, конкурентоспроможність, лояльність, індекс NPS.
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Продан И. О., Ризнык Ю. И. Клиентоориентированный подход  

как предпосылка конкурентоспособности предприятия
Цель статьи заключается в исследовании сущности клиентоориен-
тированного подхода и его взаимосвязи с конкурентоспособностью 
предприятия, а также в определении ключевых факторов построения 
эффективной системы клиентоориентированности. Рассмотрено 
понятие клиентооориентованости и ее взаимосвязь с конкуренто-
способностью компаний. Определены основные подходы к обоснова-
нию понятия «клиентоориентированность», в частности, подходы 
с позиции определения клиентоориентированности как: стратегии 
или способа ведения бизнеса; умения, инструмента или характери-
стики бизнеса; клиентского опыта или оценки клиента. Обоснованы 
способы получения дополнительной прибыли в результате повыше-
ния клиентоориентированности предприятий. Проанализирована 
методика оценки уровня клиенториентированности компании, а 
также предложен набор основных компонент успешной реализации 
клиентоориентированного подхода.
Ключевые слова: клиентоориентированный подход, клиентоориен-
тированность, конкурентоспособность, лояльность, индекс NPS.
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as Precondition for the Competitiveness of Enterprise
The article is aimed at exploring the essence of the customeroriented ap-
proach and its interrelation to the competitiveness of enterprise, as well as 
identification of the key factors in the building an efficient system of customer 
orientation. The concept of customer orientation and its interrelation to the 
competitiveness of companies was considered. The basic approaches to sub-
stantiation of the concept of «customer orientation» were defined, in particu-
lar, approaches from the view of definition of customer orientation as: strat-
egy or the way of doing business; skill, tool or business characteristics; client 
experience or client evaluation. The means of obtaining additional income 
resulting from the improved customer orientation of enterprises have been 
substantiated. Methods for evaluation of the level of customer orientation 
of company have been analyzed, as well as a set of the fundamental com-
ponents of a successful implementation of the customeroriented approach 
has been proposed.
Keywords: customeroriented approach, customer orientation, competitive-
ness, loyalty, NPS index.
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Клієнтоорієнтований підхід останнім часом стає 
провідною парадигмою ведення бізнесу. Це 
пов’язано з тим, що унікальні конкурентні пере-

ваги, про які всі говорять, стає досить складно ство-
рювати за рахунок нових технологій, за рахунок асор-
тименту, підвищення операційної ефективності та зни-
ження цін, оскільки все це можна швидко скопіювати.  
А ось ставлення до клієнта скопіювати складніше. Лише 
знаючи свого клієнта, розуміючи його потреби та пе-
редбачаючи його потенційні бажання, можна створити 
продукт чи послугу, від яких неможливо відмовитися. 

Це, своєю чергою, приводить до збільшення лояльності 
існуючих клієнтів та залучення нових, а відповідно – до 
зростання прибутковості та довгострокового процві-
тання підприємств.

На сьогоднішній день більшість компаній назива-
ють себе клієнтоорієнтованими, аргументуючи це тим, 
що в них є спеціальні програми лояльності для свої 
клієнтів, або ж бездоганний сервіс чи висококваліфіко-
ваний персонал. Проте, на жаль, клієнтоорієнтованість 
у бізнес-практиці трапляється значно рідше. Згідно зі 
статистикою, 99% компаній вважають, що вони клієнто-
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орієнтовані, тим не менше, про клієнтоорієнтованість 
лишень 1% компаній говорять самі покупці [1, с. 33].

Незважаючи на те, що сутність поняття «клієнтоо-
рієнтованість» розглядається в працях багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних науковців та експертів у сфері мар-
кетингу (зокрема, клієнтоорієнтованість досліджували  
І. Манн, О. Мухортова, О. Новіков, С. Еверт, К. Харський, 
Ф. Вебстер, Дж. Фарлей та інші), проте єдине трактуван-
ня цього поняття практично відсутнє. Майже всі автори 
сходяться на думці, що клієнтоорєнтованість в першу 
чергу пов’язана із задоволенням потреб клієнтів, що в 
подальшому має забезпечити додаткові вигоди для під-
приємства. Разом із тим, варто відзначити неоднознач-
ність та плюралізм думок різних авторів стосовно того, 
чим ж насправді є клієнтоорієнтованість – стратегією, 
способом ведення бізнесу, інструментом, процесом, клі-
єнтським досвідом тощо. 

Відомо, що кінцевою метою будь-якого бізнесу є 
отримання прибутку. Найуспішніші світові ком-
панії давним-давно зробили ставку отримання 

прибутку за рахунок збільшення кількості постійних 
клієнтів, адже стратегія «візьмемо обсягом» працює 
тільки спочатку, а потім від такого іміджу «не відмиєш-
ся» при всьому бажанні.

Якщо клієнт задоволений продуктом і вашим став-
ленням до нього, то він буде повертатися до вас знову і зно-
ву, а також рекомендувати вас своїм друзям і знайомим. 

Дослідження показують, що якщо коефіцієнт утри-
мання покупців підвищити всього на 5%, то це приведе 
до збільшення доходу фірми в два рази. При правильно-
му використанні програм лояльності витрачені на акції 
бюджети знижуються на 20%. І при цьому на 15% збіль-
шують продажі, на 20% – маркетинговий ефект, на 23% –  
лояльність до бренда (за даними PMCG) [2, c. 12]. Адже 
не має ніякого значення, що в магазині за рогом ціна ниж-
че, – покупець прийде до вас, якщо буде відчувати себе 
потрібним, важливим, оточеним турботою і розумінням. 
Зрозумівши це, багато бізнесменів намагаються розвива-
ти бізнес на основі клієнтооорієнтованого підходу.

Аналізуючи етимологію поняття «клієнтоорієн-
товансть», варто відмітити, що клієнтоорієнтованість, 
виходячи із самої назви, – це орієнтація на клієнта з 
метою краще зрозуміти його потреби і задовольнити їх. 
Основні підходи до означення поняття «клієнтоорієн-
товансть» наведені в табл. 1. 

Але не варто забувати, що мова йде про бізнес, а не 
про благодійність, тому більшість авторів акцентують 
увагу на тому, що задоволення потреб клієнта потенцій-
но має привести до повторних продажів та отримання 
стійкого прибутку в довгостроковому періоді.

таблиця 1

Основні підходи до означення поняття «клієнтоорієнтованість»

Автор(-и) Означення: Клієнтоорієнтованість – це … Основна ідея

1 2 3

Підхід з позиції означення клієнтоорієнтованості як стратегії або способу ведення бізнесу

Стрій Л. [3]

Маркетинг відносин – це філософія маркетингу, спрямована на встанов-
лення, підтримку і зміцнення взаємовигідних відносин співробітництва 
з усіма учасниками процесу планування, виробництва і розподілу 
товарів, послуг та інформації з метою забезпечення тривалого 
процвітання підприємства, підтримки і поліпшення благополуччя його 
партнерів, споживачів і суспільства в цілому

Стратегія бізнесу

Манн І. [4]
Це ініціація позитивних емоцій і захвату в існуючих клієнтів, що веде до 
повторних покупок і здобуття нових клієнтів за рахунок рекомендацій 
існуючих клієнтів 

Ініціація позитивних емоцій 

Воржакова Ю. П.  
[5, с. 240]

Перехід від фокусування зусиль підприємства на конкурентній боротьбі 
та випередження конкурентів до впровадження унікальних продуктів 
для задоволення майбутніх потреб клієнтів найчастіше шляхом викори-
стання нетрадиційних підходів

Спосіб ведення бізнесу

Фарлей Дж. У. ,  
Вебстер Ф. Е. [6]

Частина корпоративної культури, набір переконань, що ставить 
інтереси клієнта на перше місце перед інтересами менеджерів, 
акціонерів, працівників. Фокус не тільки на розумінні потреб існуючих  
і потенційних клієнтів, а також на розумінні їх цінностей і переконань

Набір переконань

Підхід з позиції означення клієнтоорієнтованості як уміння, інструменту або характеристики бізнесу

Еверт С. [7] Це вміння виявляти потреби клієнта (як внутрішнього, так і зовнішнього) 
та ефективно задовольняти їх Вміння

Новіков А. [8]

Це характеристика самого бізнесу, яка відображає місце інтересів 
клієнта в системі пріоритетів керівництва і власників; це інструмент, 
який дозволяє підприємству отримувати лояльних клієнтів.  
Користування цим інструментом вимагає деяких інвестицій

Характеристика бізнесу, 
інструмент

Лучков В. [9]
Це здатність компанії створювати додатковий потік клієнтів  
і додатковий прибуток за рахунок глибокого розуміння і задоволення 
потреб клієнтів

Здатність
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Таким чином, клієнтоорієнтованість – це здатність 
організації отримувати додатковий прибуток за 
рахунок глибокого розуміння та ефективного за-

доволення потреб клієнтів. В іншому випадку створю-
ється тільки видимість клієнтоорієнтованості.

Для повноти розуміння наведемо сім варіантів 
отримання додаткового прибутку в результаті підви-
щення орієнтації фірми на клієнта:

1) Клієнт збільшує частоту і обсяг закупівель, 
тобто фізично приносить більше грошей. Значення 
лояльності як фактора конкурентоспроможності під-
тверджено даними статистичних досліджень. За оцінка-
ми одного з перших дослідників феномена лояльності  
Ф. Ф. Райхельда і його колег, низький рівень лояльності 
в діловому середовищі знижує показники ефективно-
сті економічної діяльності на 25–50%, а іноді й більше. 
Збільшення кількості постійних споживачів на 5% при-
водить до зростання прибтку на 25–100% [12]. У біль-
шості галузей прибуток від кожного клієнта зростає в 
міру збільшення його співпраці з компанією. Як прави-
ло, для компенсації втрат від одного старого клієнта, 
який вас покинув, необхідно залучити декілька нових.

2) Лояльні клієнти менш чутливі до ціни, тому го-
тові більше заплатити за продукцію клієнтоорієнтова-
ної компанії. Як наслідок, клієнтоорієнтована компанія 
може продавати свою продукцію або послуги дорожче 
за конкурентів. 

3) Клієнтоорієнтованість – це хороше позиціо-
нування і відміннсть від конкурентів, оскільки орієнто-
ваних на клієнта компаній дуже мало. Це означає, що в 
разі, якщо в потенційного покупця буде вибір між де-
кількома компаніями, набагато більше шансів, що спо-
живач вибере саме клієнтоорієнтіровану компанію [13]. 

4) Клієнтоорієнтованій компанії значно простіше 
продавати нові послуги і продукти, оскільки в такій ком-
панії вже є позитивний імідж і хороша репутація серед її 
клієнтів.

5) Клієнт ділиться з вашою організацією інформа-
цією (навчає), яка допомагає поліпшити продукт і якість 
сервісу, оптимізувати бізнес-процеси (за рахунок цього 
ви можете підвищити ціну або цінність свого продукту).

6) Утримуючи лояльних клієнтів, клієнтоорієн-
тована компанія позбавляє прибутку своїх конкурентів, 
оскільки клієнти перестають купувати в конкурентів 
продукцію або послуги.

7) Лояльні клієнти – це «сарафанне радіо» і без-
коштовна реклама для клієнтоорієнтованої компанії. 
Клієнтоорієнтована компанія можете скоротити свої 
витрати на рекламу і просування товарів і почати реін-
вестувати ці кошти у свій розвиток. Також задоволені 
клієнти рекомендують вашу компанію іншим покупцям, 
які потенційно можуть принести вам прибуток.

Як же виміряти клієнтоорієнованість вашої ком-
панії та прихильність клієнів до вас?Для цього у 
практиці бізнесу використовується індекс NPS –  

Net Promoter Score, що дослівно можна перекласти як 
«чистий індекс промоутерів».

Індекс NPS як показник вимірювання клієнтської 
лояльності був запропонований у 2003 р. Фредом Рай-
хельдом у журналі Harvard Business Review. Мета дослі-
джень Райхельда полягала в тому, щоб розробити чітку 
і просту методику визначення рівня лояльності клієнтів 
та мати можливість порівнювати цю оцінку в часі й по 
галузях. Поставивши собі за завдання виявити, які по-
казники найсильніше пов’язані з лояльністю клієнтів, 
Фред Райхельд проаналізував величезні масиви даних і 
дійшов висновку, що з фактичною лояльністю найсиль-
ніше скорельована готовність рекомендувати компанію 
своїм друзям і знайомим [14, р. 198]. Методика NPS 
ґрунтується якраз на тому, якою мірою респондент буде 
рекомендувати певну компанію, продукт або послугу 
своїм друзям, родичам або колегам. Ідея проста: якщо 
вам подобається продукт або спосіб ведення бізнесу тієї 
чи іншої компанії, то ви з радістю поділитеся інформа-
цією про цю компанію з іншими.

За останні десять років цей метод здобув світову 
популярність, його взяли на озброєння такі інтернаціо-
нальні компанії, як American Express, Allianz, Procter & 
Gamble, T-Mobile, Westpac, Amazon, Apple, Philips, Sony.

Суть методики вимірювання клієнтської лояль-
ності в моделі NPS досить проста. Вона будується на 
базі двох основних питань, що задаються клієнтам ком-
панії. Причому принципово важливо запитувати саме 
поточних клієнтів, а не колишніх або потенційних. 

Перше і головне питання: «За шкалою від 0 до 10 
наскільки ймовірно, що ви будете рекомендувати про-
дукт або послугу цієї компанії своїм колегам»? Клієнт 
ставить оцінку за шкалою від 0 до 10, де 10 означає «точ-
но порекомендую», а 0 – «точно не порекомендую». На 

Закінчення табл. 1

1 2 3

Підхід з позиції означення клієнтоорієнтованості як клієнтського досвіду або оцінки клієнта

Консалтингова 
компанія Accenture 
[10]

Створення позитивного клієнтського досвіду на всьому його життєвому 
циклі взаємодії з компанією

Позитивний клієнтський 
досвід

Харський К. В. [11]

Це не те, що ви думаєте зробити для клієнта, це те, що клієнт думає про 
вас; це не те, що компанія робить для свого клієнта, це не те, що вона 
збирається зробити, це не те, що вона хоче зробити, це не те, що вона 
може зробити при необхідності. Це оцінка клієнтом видимої частини 
діяльності компанії

Оцінка клієнта

Джерело: складено за [3–11].
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основі цих оцінок клієнтів розділяють на три категорії: 
помоутери, нейтрали та критики [15].

1) «Промоутери» (в оригіналі «promoters») поста-
вили оцінки 9 і 10. Це лояльні клієнти, які будуть продо-
вжувати співпрацювати з вами та рекомендувати вашу 
компанію іншим, навіть у важкі часи. Вони підживлю-
ють вашу компанію.

2) «Нейтрали» (в оригіналі «passive clients») по-
ставили оцінки в межах 7-8. Вважаються «пасивними» 
клієнтами, які не дуже сильно готові рекомендувати 
компанію, але і дуже сильно нею незадоволені. Вони за-
доволені певною мірою, але можуть легко переключи-
тися на продукти конкурентів.

3) «Критики» (в оригіналі «detractors») поста-
вили оцінку від 0 до 6 – це незадоволені клієнти, які, 
скоріше за все, не будуть рекомендувати компанію сво-
їм друзям/знайомим і навіть можуть зашкодити іміджу 
компанії, поширюючи негативні відгуки про неї. 

Власне, сам індекс NPS розраховується як різниця 
між процентним співвідношенням «промоуте-
рів» і «критиків» і показує рівень клієнтської ло-

яльності. Показники пасивних клієнтів не беруться до 
уваги, оскільки вони не додаються до клієнської бази та 
водночас не зменшуюють її. Таким чином, підсумкова 
величина може змінюватися від –100 (якщо 100% клієн-
тів компанії – «критики») до +100% (якщо всі клієнти –  
«промоутери»).

Наприклад, якщо звернутися до даних табл. 2, то 
індекс NPS буде таким:

NPS = 45% – 20% = 25%.
таблиця 2

приклад розрахунку індексу NPS

Клієнти Кількість Відсоток

Промоутери 450 45

Нейтрали 350 35

Критики 200 20

Усього 1000 100

Джерело: авторська розробка.
 
Якщо значення NPS є позивтивним, то це вже хо-

роший показник. Значення індексу +50 вважається від-
мінним, проте його важко досягнути.

Індекс NPS вимірюється в усьому світі, також є 
середні показники по галузях. Цей індекс вимірюють 
банки, авіакомпанії, страхові компанії, автомобільні 
дилери. Показники NPS провідних світових компаній 
представлені в табл. 3 [14]. 

Якщо раніше компанії мірялися прибутком, дохо-
дами, то тепер можна виміряти рівень сервісу і клієнто-
орієнтованості в компанії та порівнювати їх.

Американські фахівці вважають, що зростаючий 
індекс NPS – це гарантований приплив доходів. Якщо ви 
просто дивитесь на прибуток, отриманий у поточному 
році, у вас немає ніяких гарантій, що ви отримаєте ана-
логічний результат у наступному році. А високий індекс 
NPS в поєднанні з прибутком у поточному році – гаран-
тія того, що у вас буде прибуток і в наступному році.

Крім самого індексу NPS, також ставиться питан-
ня про причини поставленої оцінки з метою ви-
явити основні драйвери і бар’єри лояльності. Це 

питання може бути як відкритим, так і закритим, у фор-
мі шкальних оцінок за кількома параметрами.

Як же зробити компанію дійсно орієнтованою на 
клієнта?

Виділимо такі компоненти успішної реалізації клі-
єнтоорієнтованого підходу:

1. 100-процентна прихильність керівництва. Клі-
єнтоорієнтованість починається з голови, тобто з топ-
менеджера компанії. Вона повинна бути генеральною 
стратегією компанії, підтримуватися та контролювати-
ся саме керівником, інакше клієнтоорієнтованість зали-
шиться порожньою декларацією про наміри. Її потрібно 
демонструвати і на словах, і на ділі, постійно, а не час 
від часу.

2. Клієнтоорієнтований продукт, що створює 
додаткову цінність для клієнта. Наприклад, пляшка 
мінеральної води. Практично на будь-який етикетці 
пляшки з мінеральною водою міститься інформація 
про те, скільки корисних мікроелементів містить вода. 
Більшості з нас ця інформація абсолютно нічого не го-
ворить, і тому абсолютно не важлива. Водночас, рідко 
зустрінеш (принаймні в Україні) мінеральну воду з ін-
формацією про те, скільки води необхідно випивати в 
день дорослій людині при певній вазі.

3. Персонал. Помилково думати, що сервіс – це 
робота тільки тих людей, хто працює безпосередньо з 

таблиця 3

показники NPS світових компаній за 2016 р. [14]

Галузь Компанії-лідери NPS Компанії-аутсайдери NPS

Фінансові послуги USAA +81 HSBC –14

Страхування State Farm +60 Liberty Mutual +14

Технології Apple +72 HP +46

Онлайн-послуги Amazon.com +64 Google Shopping +19

Авіаперевезення Southwest +62 US Airways –8

Мобільні повайдери TracFone +39 Sprint +5

Інтернет профайдери Brighthouse Networks +20 Mediacom +22
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покупцями. Продажі, маркетинг, логістика, бухгалтерія –  
частинка сервісу є в усьому, що робить кожен співро-
бітник у компанії. Тому будь-яка дія будь-якого співро-
бітника компанії дуже сильно впливає на реальність або 
сприймається як якість продукту.

4. Клієнтоорієнтовані стандарти. Необхідно 
розробляти такі правила в компанії, які, перш за все, 
будуть зручними для ваших клієнтів. Ставлення, яке 
збільшує задоволення від процесу покупки, для клієнта 
важливіше, ніж надійність чи ціна.

5. Бюджет навчання, мотивація персоналу і конт-
роль. Не бійтеся інвестувати кошти в розвиток своїх 
співробітників. Не хвилюйтеся, що навчені за ваш раху-
нок працівники можуть перейти до ваших конкурентів. 
Набагато гірше, якщо ненавчені співробітники зали-
шаться працювати у вас. 

Насамкінець, хотілося б зазначити, що рекла-
ма може привести клієнта до дверей вашого магазину. 
Більше вона для вас нічого не зможе зробити. Зробить 
наступний крок ваш клієнт чи ні – залежить тільки від 
вас і ваших співробітників. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна сказати, що в сучасному 

бізнес-середовищі клієнтоорієнтований підхід став клю-
чем до довгострокового успіху підприємств. Досліджен-
ня показують, що якщо коефіцієнт утримання покупців 
підвищити всього на 5%, то це приведе до збільшення 
доходу фірми в два рази. Таким чином, клієнтоорієнто-
ваність – це здатність організації отримувати додатко-
вий прибуток за рахунок глибокого розуміння та ефек-
тивного задоволення потреб клієнтів.

Для вимірювання рівня прихильності клієнтів 
підприємства дуже велике значення має використання 
методики NPS. Високий індекс NPS у поєднанні з при-
бутком в поточному році – гарантія того, що підприєм-
ство буде прибутковим у довгостроковому періоді.      
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Метою статті є розробка методичного підходу щодо вибору стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства. Проаналізовано сутність, 
переваги та недоліки найбільш відомих методів прийняття рішень у контексті вирішення багатокритеріальних задач. Обґрунтовано необ-
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the Personnel Security of Enterprise
The article is aimed at developing a methodical approach to the choice of 
strategy for providing the personnel security of enterprise. Essence, advan-
tages and disadvantages of the most known methods for decisionmaking 
in the context of solving the multiobjective tasks were analyzed. Necessity 
of using the fuzzy sets theory in order to choose a strategy for providing the 
personnel security has been substantiated. A phased sequence of making 
choice and substantiating the optimum strategy for ensuring the personnel 
security at enterprise has been proposed. On the basis of the theoretical gen-
eralization of scientific literature and the carried out analysis of the existing 
strategies of the economic security with a view to provide the personnel se-
curity, the following have been chosen: the support strategy, the strategy of 
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Сучасні реалії диктують більш жорсткі умови ве-
дення бізнесу, тому стратегія забезпечення ка-
дрової безпеки займає все більш значимі позиції 

в стратегічному управлінні підприємством. Гарантуван-
ня високого рівня захищенності підприємства, а також 
урахування можливих загроз і нівелювання кадрових 
ризиків неможливе без застосування відповідних стра-
тегічних інструментів. Тому вибір стратегії забезпе-
чення кадрової безпеки на підприємстві є важливим 
етапом процесу формування та забезпечення кадрової 
безпеки. На жаль, у сучасній літературі зі стратегічного 
управління відсутні напрацювання, в яких би приділя-
лася достатня увага питанням вибору стратегії забезпе-
чення кадрової безпеки. Дане упущення й не дозволяє 

керівництву повною мірою розглядати кадрову безпеку 
як складову стратегічного управління підприємством. 
Тому питання, що порушуються в данній статті, є акту-
альними та своєчасними.

Наукові дослідження питань вибору стратегії за-
безпечення економічної безпеки знайшли відображен-
ня в працях таких зарубіжних та вітчизняних учених-
економістів, як Т. Васильців [3], О. Гавриш [4], Т. Іванюта 
[6], М. Копитко [8], П. Кравчук [9], Н. Кузнєцова [10] та ін. 
З іншого боку, наявне методичне забезпечення страте-
гічного вибору викликає сумніви щодо неоднозначності 
деяких аспектів стосовно процесу формування страте-
гії забезпечення кадрової безпеки. Тому метою статті 
є розробка методичного підходу щодо вибору стратегії 
забезпечення кадрової безпеки на підприємстві.
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стратегия поддержки, стратегия усиления и стратегия модификации.
Ключевые слова: кадровая безопасность, стратегия обеспечения, ка-
дровые риски, угрозы, теория нечетких множеств.
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Сучасні реалії диктують більш жорсткі умови ве-
дення бізнесу, тому стратегія забезпечення ка-
дрової безпеки займає все більш значимі позиції 

в стратегічному управлінні підприємством. Гарантуван-
ня високого рівня захищенності підприємства, а також 
урахування можливих загроз і нівелювання кадрових 
ризиків неможливе без застосування відповідних стра-
тегічних інструментів. Тому вибір стратегії забезпе-
чення кадрової безпеки на підприємстві є важливим 
етапом процесу формування та забезпечення кадрової 
безпеки. На жаль, у сучасній літературі зі стратегічного 
управління відсутні напрацювання, в яких би приділя-
лася достатня увага питанням вибору стратегії забезпе-
чення кадрової безпеки. Дане упущення й не дозволяє 

керівництву повною мірою розглядати кадрову безпеку 
як складову стратегічного управління підприємством. 
Тому питання, що порушуються в данній статті, є акту-
альними та своєчасними.

Наукові дослідження питань вибору стратегії за-
безпечення економічної безпеки знайшли відображен-
ня в працях таких зарубіжних та вітчизняних учених-
економістів, як Т. Васильців [3], О. Гавриш [4], Т. Іванюта 
[6], М. Копитко [8], П. Кравчук [9], Н. Кузнєцова [10] та ін. 
З іншого боку, наявне методичне забезпечення страте-
гічного вибору викликає сумніви щодо неоднозначності 
деяких аспектів стосовно процесу формування страте-
гії забезпечення кадрової безпеки. Тому метою статті 
є розробка методичного підходу щодо вибору стратегії 
забезпечення кадрової безпеки на підприємстві.
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Обґрунтування та вибір певної стратегії забез-
печення кадрової безпеки є важливим етапом 
у контексті моделювання процесу формування 

та забезпечення кадрової безпеки на підприємстві [2]. 
Але враховуючи недостатню розробленість теоретич-
них підходів до стратегічного управління кадрової без-
пеки, питання формування стратегії її забезпечення та 
особливостей вибору практично не розглядаються в 
економічній літературі. Тому більш детального аналізу 
потребує дослідження наявних стратегій забезпечення 
економічної безпеки підприємства, де кадрова безпека 
виступає вагомою складовою його функціонування. Так, 
О. Гавриш виділяє п’ять основних стратегій забезпечен-
ня економічної безпеки [4]: 1) стратегія зростання 
(передбачає збереження досягнутого рівня економічної 
безпеки, контроль за результатами діяльності та по-
передження виникнення можливих загроз економіч-
ним інтересам підприємства); 2) вибірково-посилююча 
стратегія (спрямована на проведення заходів посилен-
ня одного із показників компонент економічної безпеки 
підприємства); 3) пристосувальна стратегія (направ-
лена на проведення заходів пристосування компонент 
економічної безпеки підприємств до змін зовнішнього 
середовища); 4) трансформаційна стратегія (перед-
бачає проведення змін, які стосуються виду діяльності, 
трансформації ринку, а також проведення необхідних 
змін компонент економічної безпеки підприємств);  
5) комплексно-убезпечуюча стратегія (спрямована на 
проведення заходів щодо досягнення рівня економічної 
безпеки, бажаного для підприємства).

Своєю чергою, українські вчені Т. Васильців, В. Во-
лошин, О. Бойкевич та В. Каркавчук залежно від рівня 
безпеки підприємства та його фінансових можливостей 
виділяють такі види стратегій забезпечення економічної 
безпеки: системного планового забезпечення; швидкого 
реагування; інституціоналізації та послідовного зміцнен-
ня; комплексного гарантування; відшкодування збитку; 
раптового реагування; сегментованого забезпечення; 
часткового врахування; делегування функцій [3, с. 220].

У своїй роботі П. Кравчук пропонує використову-
вати підхід, згідно з яким для забезпечення економічної 
безпеки підприємства слід застосовувати всього три 
стратегії: договірну, матричну, комплексну. При цьо-
му головними критеріями диференціації стратегічних 
підходів до управління економічною безпекою підпри-
ємства є такі чинники, як стан фінансово-економічної 
безпеки суб’єкта господарювання на момент розробки 
(коригування) стратегій та фінансові можливості під-
приємства щодо політики безпеки [9].

Інший відомий український вчений – М. Копитко –  
при виборі певної стратегії забезпечення економіч-
ної безпеки, а саме: захисної, адаптаційної та пасивної, 
наголошує на обов’язковому визначенні рівня безпе-
ки, рівня внутрішніх загроз та зовнішніх загроз [8]. На 
думку Т. Іванюти та О. Заїчковського, необхідним є ви-
користання трьох типів стратегії економічної безпеки 
підприємства, а саме: раптового реагування на загрози; 
прогнозування небезпек і загроз; відшкодування завда-
них збитків [6].

Отже, стратегії забезпечення економічної безпеки 
класифікуються вченими по-різному. Тому, враховуючи 
відсутність достатньої інформації щодо типів стратегій 
забезпечення кадрової безпеки та адаптуючи розглянуті 
класифікації стратегій забезпечення економічної без-
пеки, вирішено виділити такі види стратегій забезпе-
чення кадрової безпеки: стратегія підтримки; стратегія 
посилення та стратегія модифікації. При цьому варто 
врахувати напрацювання російського вченого Н. Куз-
нєцової, яка зазначає, що стратегії забезпечення кадро-
вої безпеки повинні бути притаманні такі риси [10] :1) 
вона служить інструментом реалізації стратегії вищого 
рівня (стратегії безпеки організації), її декларованих ці-
лей, тому обґрунтованим можна вважати як цільовий 
орієнтир даної стратегії досягнення цілей організації за 
рахунок посилення її конкурентних переваг у результаті 
виявлення, оцінки, мінімізації та нейтралізації кадрових 
ризиків і загроз; 2) за своєю суттю є функціональною, 
яка реалізується на корпоративному рівні; 3) має довго-
строковий характер, що пояснюється необхідністю роз-
робки та реалізації запланованих дій щодо забезпечення 
кадрової безпеки на перспективу; 4) передбачає враху-
вання численних факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища, кожен з яких впливає на зміст її структур-
них елементів, особливості протидії загрозам кадрової 
безпеки; 5) в основу її розробки має бути закладений 
імовірнісний характер реалізації загроз з боку персона-
лу та на його адресу.

У результаті аналізу існуючих наукових робіт із за-
значеної проблематики [4; 6–10] виявлено від-
сутність єдиного концептуального підходу щодо 

процедури вибору стратегії забезпечення кадрової без-
пеки, тому авторами запропоновано таку послідовність 
процесу вибору та обґрунтування оптимальної стратегії 
забезпечення кадрової безпеки на підприємстві (рис. 1).

Отже, процес вибору стратегії кадрової безпеки 
розпочинається з аналізу існуючих стратегій забезпе-
чення кадрової безпеки та виявлення особливостей їх 
використання на підприємстві. Також акцентуємо увагу, 
що особливістю запропонованого методичного підхо-
ду до вибору стратегії забезпечення кадрової безпеки є 
врахування таких її параметрів, як інтегральний рівень 
кадрової безпеки (що здійснено за допомогою таксо-
номічного аналізу), рівень кадрових ризиків (на основі 
зіставлення фактичних показників із нормативним зна-
ченням) та рівень загроз кадровій безпеці (який визна-
чено за допомогою експертних оцінок), що дозволяє 
врахувати стан зовнішнього та внутрішнього середови-
ща підприємства.

Необхідно зазначити, що експертна оцінка дає 
можливість акумулювати знання компетентної в кон-
кретній галузі групи людей. Однак при вирішенні пи-
тання про доцільність отримання якісних даних в 
експертному прогнозуванні найбільш проблемним 
залишається питання обробки якісної інформації. Ви-
користання одного методу інтерпретації ставить під 
загрозу суб’єктивного спотворення інформації самим 
дослідником. Очевидно, що традиційні математичні ме-
тоди дуже обмежено можуть застосовуватися до такого 
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Оцінка рівня кадрових ризиків на основі зіставлення фактичних показників

(за напрямами управління персоналом) із нормативним значенням і формування
висновку стосовно наявності або відсутності кадрового ризику

 
 

Етап 3

 

 Визначення рівня кадрової безпеки на підприємстві на основі визначення
інтегрального показника за допомогою таксономічного аналізу

 

Етап 2
 

 
Аналіз існуючих стратегій забезпечення кадрової безпеки та виявлення особливостей

їх використання на підприємстві  

Етап 1  

 
Визначення рівня загроз кадровій безпеці з використанням експертних оцінок

 

Етап 4

 

Вибір та обгрунтування оптимальної стратегії забезпечення кадрової безпеки
на підприємстві за допомогою метода нечітких множин

Етап 5

Рис. 1. послідовність вибору та обґрунтування оптимальної стратегії забезпечення кадрової безпеки на підприємстві

роду даних. Тому, враховуючи те, що завдання вибору 
стратегії кадрової безпеки розглядається як завдання 
прийняття рішення, виходом є використання методів 
вирішення багатокритеріальних задач у проведенні екс-
пертної оцінки та обробці результатів дослідження. Де-
тальний аналіз існуючих методів дозволив визначити, 
що найбільш відомі методи теорії нечітких множин, ана-
лізу ієрархій Сааті, методи теорії корисності та методи 
векторної стратифікації, сутність, переваги та недоліки 
яких представлено на рис. 2.

Один із сучасних підходів, що використовується 
в різних завданнях прийняття рішень в умовах 
невизначеності, заснований на застосуванні 

інструментарію теорії нечітких множин, основополож-
ником якої є Л. Заде [5, с. 7]. Теорія нечітких множин 
оперує «лінгвістичними» змінними, значення яких ви-
ражаються словами чи пропозиціями природної або 
формальної мови.

Своєю чергою, сукупність лінгвістичних зна-
чень цієї змінної складає терм-множину [5, с. 70]. За-
стосування теорії нечітких множин дозволяє будувати 
формальні схеми рішення задач, які характеризуються 
тим або іншим ступенем невизначеності, яка може бути 
обумовлена неповнотою, внутрішньою суперечливістю, 
неоднозначністю і розмитістю вихідних даних, що пред-
ставляють собою наближені кількісні або якісні оцінки 
параметрів об’єктів. Ця невизначеність є систематич-
ною, оскільки обумовлена складністю завдань, дефіци-

том інформації, лімітом часу на прийняття рішень, осо-
бливостями сприйняття тощо.

Ураховуючи мету дослідження та існуючі умови 
невизначеності та певної суб’єктивності інформацій-
ної бази для аналізу процесу вибору стратегії кадрової 
безпеки, було обрано метод нечітких множин. Окрім 
цього, головними перевагами його використання є такі: 
1) у експерта залишається право на невпевненість, і ця 
невпевненість враховується і тому мінімально впливає 
на результати дослідження; 2) є можливість врахувати 
безліч факторів оцінки (у нашому випадку – розглянути 
можливість застосування конкретної стратегії кадрової 
безпеки з урахуванням ряду характеристик її оцінки), 
це, своєю чергою, підвищує якість оцінки; 3) представ-
лена методика є універсальною, для вирішення біль-
шості дослідницьких завдань її можна адаптувати. Та-
ким чином, теорія нечітких множин дозволяє обчисли-
ти ступінь приналежності елемента підмножині (тобто 
елемент може належати підмножині в більшій чи мен-
шій мірі) [1, с. 231].

Необхідно зазначити, що основною компонентою 
теорії нечітких множин є функції належності, побудова-
ні з використанням терм-множини значень і лінгвістич-
них термів-факторів. Тому, ґрунтуючись на дослідженні 
методичних засад теорії нечітких множин, для кожно-
го з параметрів відповідно до заданих у табл. 1 терм-
множин значень стратегій забезпечення кадрової без-
пеки та лінгвістичних термів було обчислено значення 
функції належності.
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Можливість оперувати
нечіткими вхідними
даними; можливість
нечіткої формалізації
критеріїв оцінки;
можливість проведення
швидкого моделювання
складних динамічних
систем 

Методи теорії нечітких множин
(Л. Заде)

 
 

Дозволяє представити знання
про перевагу альтернатив
за різними критеріями
за допомогою нечітких множин  

Переваги Недоліки 

Простота, зрозумілість
та невелика трудомісткість
процедури з можливістю
використання різних
засобів для обліку
взаємних відносин
критеріїв

 

 

Метод аналізу ієрархій
(Т. Сааті)

 
 

Дозволяє обрати єдине
компромісне рішення шляхом
попарних порівнянь за допомогою
відповідної шкали
та з урахуванням різних критеріїв

  

 

 

Методи теорії
багатовимірної корисності  

Дозволяє отримати функцію
багатовимірної корисності,
максимальне значення якої
відповідає найбільш
переважному варіанту

  

Методи векторної стратифікації 
 

Дозволяє побудувати
структурований
багатокритеріальний простір
і розбити його на задане число
впорядкованих шарів (страт)

 

  
 

Можливість урахування
людського фактора
при підготовці
прийняття рішення

 
 

 

Можливість оцінки
будь-якої кількості
альтернативних
варіантів
з використанням
отриманої функції  

Можливість проводити
комплексну оцінку
та вибір кращих
з розглянутих об’єктів
на основі як кількісної,
так і якісної початкової
інформації  

Достатньо трудомістка
процедура

 

Процедура побудови
функції корисності
вимагає залучення
значних обсягів
інформації та є
досить трудомісткою  

Складність
у розрахунках

 

Рис. 2. Аналіз найбільш відомих методів вирішення багатокритеріальних задач 
Джерело: складено за [1; 5; 11–13].

таблиця 1

терм-множини значень лінгвістичних змінних стратегій забезпечення кадрової безпеки

Змінна Лінгвістична суть змінної терми оцінювання Універсальна множина

B Рівень кадрової безпеки Низький, середній, високий [0–1]

R Рівень кадрових ризиків Низький, допустимий, високий [0–1]

Z Рівень загроз кадровій безпеці Низький, допустимий, високий [0–1]

Отже, як вхідні параметри системи нечіткого ви-
ведення були запропоновані три нечіткі лінгвістичні 
змінні: «рівень кадрової безпеки», «рівень кадрових 
ризиків» і «рівень загроз кадровій безпеці», а як вихідні 
параметри – нечітка лінгвістична змінна «стратегія».

У результаті було сформовано нечітку базу знань 
вибору стратегії забезпечення кадрової безпеки (рис. 3).

Таким чином, якщо рівень кадрової безпеки під-
приємства визначений як високий, а рівень кадрових 
ризиків та рівень загроз кадровій безпеці (відповідно до 
експертних оцінок) є низьким, то доцільно застосувати 
стратегію підтримки, яка передбачає моніторинг змін у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі (виявлення 

можливих загроз), розроблення запобіжних захисних 
заходів з можливістю швидкої реакції з мінімальними 
витратами ресурсів. Основою розроблення та реалізації 
стратегії посилення є середній рівень кадрової безпеки 
та допустимий рівень загроз і кадрових ризиків (за ре-
зультатами опитування експертів). Стратегія посилення 
передбачає реалізацію певних заходів, шо спрямовані 
на вдосконалення комплексного забезпечення кадрової 
безпеки з метою підвищення рівня безпеки та недопу-
щення реалізації найбільших загроз. Застосування стра-
тегії модифікації зумовлюється низьким рівнем кадрової 
безпеки при високому рівні кадрових ризиків та загроз. 
Тому стратегія модифікації передбачає здійснення, у 
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характеризує середній
рівень безпеки,
допустимий рівень
ризиків та загроз  

характеризує високий
рівень безпеки, низький
рівень ризиків та загроз

харакеризує низький
рівень безпеки, високий
рівень ризиків та загроз

Ст
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я
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ки

 

Ст
ра

те
гі

я
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якщо (B = високий), (R = низький) і (Z = низький),
або (B = високий), (R = допустимий) і (Z = низький),
або (B = високий), (R = низький) і (Z = допустимий)

якщо (B = низький), (R = високий) і (Z = високий),
або (B = низький), (R = допустимий) і (Z = високий),
або (B = низький), (R = високий) і (Z = допустимий)

якщо (B = середній), (R = допустимий) і (Z = допустимий),
або (B = середній), (R = допустимий) і (Z = високий),
або (B = середній), (R = високий) і (Z = допустимий),
або (B = середній), (R = допустимий) і (Z = низький),
або (B = середній), (R = низький) і (Z = допустимий)

    
   
   

Рис. 3. Нечітка база знань вибору стратегії забезпечення кадрової безпеки

першу чергу, запланованих заходів, що спрямовані на ні-
велювання калрових ризиків, нейтралізацію внутрішніх 
загроз, адаптацію до зміни зовнішнього середовища.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновано методичний підхід 

стосовно вибору стратегії забезпечення кадрової безпе-
ки підприємства з використанням теорії нечітких мно-
жин. На основі запропонованої послідовності вибору 
стратегії забезпечення кадрової безпеки, яка враховує 
результати інтегральної оцінки рівня кадрової безпеки 
підприємства, експертної оцінки рівня кадрових ризиків 
та рівня загроз, обґрунтовано методичні аспекти вибору 
оптимальної стратегії, яка найбільшою мірою відпові-
дає потребам підприємства та існуючим можливостям. 
Зазначимо, що основною компонентою теорії нечітких 
множин є функції належності, побудовані з використан-
ням терм-множини значень і лінгвістичних термів фак-
торів, які дозволили отримати нечіткі логічні рівняння 
впливу лінгвістичних змінних на забезпечення кадрової 
безпеки, що дозволяє обрати одну з трьох стратегій: 
стратегію підтримки, стратегію посилення, стратегію 
модифікації. Подальшим напрямом дослідження є вико-
ристання запропонованого підходу щодо вибору стра-
тегії забезпечення кадрової безпеки на машинобудівних 
підприємствах Харківської області.                                   
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Решетняк Е. И., Давыдов Д. Ю. теоретические аспекты оценки рыночной стоимости предприятия  
в процессе его реструктуризации

Целью статьи является исследование теоретических аспектов оценки рыночной стоимости бизнеса и возможности их применения для предпри-
ятия в процессе его реструктуризации. Обосновано, что реструктуризация является одним из наиболее эффективных инструментов антикри-
зисного управления, но применяется и для нормально функционирующих предприятий, не находящихся в условиях кризиса. В процессе реструкту-
ризации предприятия изменяют свою стоимость. Представлена характеристика основных методов оценки рыночной стоимости предприятия 
и определена возможность их применения для целей реструктуризации. Более объективная оценка стоимости предприятия осуществляется при 
условии одновременного применения нескольких методов. Примерами комбинации методов затратного и доходного подходов является модель 
Ольсона (EdwardsBellOhlson valuation model) и метод расчета усредненного показателя оценки стоимости. С целью совершенствования расчета 
усредненной стоимости реструктуризируемого предприятия в статье предлагается использовать метод анализа иерархий (МАИ), позволяю-
щий согласовать оценочные результаты, полученные различными методами оценки стоимости предприятия, и получить итоговую стоимость 
оцениваемого объекта на основании декомпозиции проблемы согласования результатов и представления ее в виде иерархической модели.
Ключевые слова: реструктуризация, оценка стоимости предприятия, методы оценки стоимости предприятия, комбинация методов оценки 
стоимости предприятия, метод анализа иерархий.
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Решетняк О. І., Давидов Д. Ю. Теоретичні аспекти оцінки ринкової 

вартості підприємства в процесі його реструктуризації
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів оцінки ринкової 
вартості бізнесу та можливості їх застосування для підприємства в 
процесі реструктуризації. Обґрунтовано, що реструктуризація є одним 
з найбільш ефективних інструментів антикризового управління, але за-
стосовується й для нормально функціонуючих підприємств, які не пере-
бувають в умовах кризи. У процесі реструктуризації підприємства змі-
нюють свою вартість. Представлено характеристику основних мето-
дів оцінки ринкової вартості підприємства та визначено можливість 
їх застосування для цілей реструктуризації. Більш об’єктивна оцінка 
вартості підприємства здійснюється за умови одночасного застосу-
вання декількох методів. Прикладами комбінації методів витратного і 
дохідного підходів є модель Ольсона (EdwardsBellOhlson valuation model) 
і метод розрахунку усередненого показника оцінки вартості. З метою 
вдосконалення розрахунку усередненої вартості реструктуризованих 
підприємств у статті пропонується використовувати метод аналізу 
ієрархій (МАІ), який дозволяє узгодити оціночні результати, отримані 
різними методами оцінки вартості підприємства, і одержати підсум-
кову вартість оцінюваного об’єкта на підставі декомпозиції проблеми 
узгодження результатів і подання у вигляді ієрархічної моделі.
Ключові слова: реструктуризація, оцінка вартості підприємства, ме-
тоди оцінки вартості підприємства, комбінація методів оцінки вар-
тості підприємства, метод аналізу ієрархій.
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Трансформационные процессы в Украине суще-
ственно изменяют среду функционирования 
отечественных предприятий, создают новые воз-

можности и направления деятельности, приводят к по-
тере актуальности устоявшихся, традиционных управ-
ленческих механизмов предприятия. В связи с этим 
особую важность приобретают проблемы, связанные 
с преодолением кризисных явлений на предприятиях, 
вызванных несоответствием существующего механиз-
ма управления изменившимся условиям функциониро-
вания предприятия. 

В качестве одного из наиболее радикальных ин-
струментов антикризисного управления предприятием 
может применяться реструктуризация. Актуальность 
проблемы реструктуризации в настоящее время обу-
словливается также повышением финансовых рисков 
предприятий в условиях рыночной экономики, раз-
витием конкурентной борьбы между компаниями и 
группами компаний в различных сегментах рынков, 
борьбы за передел собственности, а также ряд глубо-
ких финансово-экономических кризисов, потрясающих 
отечественную экономику за последние годы. Процессы 
реструктуризации на предприятии приводят к измене-
нию их рыночной стоимости. Стоимость бизнеса явля-
ется очень ценным экономическим показателем, сфера 
оценки бизнеса многогранна, она включает в себя не 
только оценку материальных ценностей находящихся в 
собственности предприятия, но и среды его функцио-
нирования (внешнюю и внутреннюю), его финансового 
состояния, дает возможность оценить будущую дея-
тельность предприятия, что является особенно важным 
в процессе реструктуризации. Однако необходимо от-
метить, что оценка стоимости предприятия в услови-
ях реструктуризации сопровождается определенными 
трудностями. Так, в условиях высокой неопределенно-
сти будущего, которая возникает при осуществлении 
реструктуризационных процессов на предприятии, на-
пример в процессе слияния, определение будущих де-
нежных потоков является сложно предсказуемым.

Традиционно, для проведения оценки рыночной 
стоимости предприятий могут использоваться следу-
ющие методы: метод капитализации; затратный (еще на-
зывается имущественным и применяется в основном для 
оценки объектов в форме целостного имущественного 
комплекса и в формате определения будущих финан-
совых интересов); доходный и сравнительный. Однако 
возможность использования данных методов при оцен-
ке рыночной стоимости предприятия в процессе его ре-
структуризации является неоднозначной и актуальной.

Целью статьи является исследование теоретиче-
ских аспектов оценки рыночной стоимости бизнеса и их 
возможности применения для предприятия в процессе 
его реструктуризации.

Теоретические и практические аспекты реструк-
туризации предприятий были рассмотрены в работах 
многих отечественных и зарубежных ученых: М. Д. Аи-
стовой, Н. А. Кизима, К. М. Лемех, И. И. Мазура, Д. За-
дворочнова, Ю. Бригхема, Д. Шапиро и др. Оценки ры-
ночной стоимости предприятия рассмотрены в работах 
А. А. Аканова, А. Г. Грязновой, А. О. Епифанова, П. В. Кар- 

цева, Т. Коллера, Т. Коупленда, С. В. Леонова, А. И. Ма - 
тюшенко, Д. Муррина, М. А. Федотовой, Й. Хабера,  
В. Е. Хаустовой, Дж. Хикса и др. Оценке стоимости ком-
паний в условиях реструктуризации посвящены рабо-
ты А. М. Мингатиной, И. И. Пликуса, С. Д. Хакимова и 
др., однако многие вопросы еще остаются недостаточ-
но проработанными, а именно: недостаточно изучена 
адекватность различных методов и подходов к оценке 
рыночной стоимости в условиях реструктуризации с 
учетом различных целей ее проведения.

Так, в соответствии с особенностями финансово-
хозяйственной ситуации, которая складывается на 
предприятии, выделяют различные цели проведения 
реструктуризации. Взаимосвязь целей проведения ре-
структуризации и финансового состояния предприятий 
приведена на рис. 1.

Анализ мнений многих авторов показал, что ре-
структуризация является одним из наиболее 
эффективных инструментов антикризисного 

управления, но и для нормально функционирующих 
предприятий, не находящихся в условиях кризиса, це-
лесообразно провести значительные преобразования, 
которые обусловливаются, как правило, изменениями 
масштабов производства, поддержанием или увеличе-
нием конкурентных преимуществ и др.

В процессе реструктуризации предприятия изме-
няют свою стоимость. Анализ научной литературы [1–6; 
8; 9] показал, что в современных условиях хозяйствова-
ния отечественных предприятий для оценки их инве-
стиционной стоимости следует использовать несколь-
ко методов, которые принадлежат к разным подходам. 
Характеристика основных методов оценки рыночной 
стоимости предприятия и возможность их применения 
для целей реструктуризации представлена в табл. 1.

На основании анализа методов оценки стоимости 
компаний для целей реструктуризации можно сделать 
вывод, что наиболее адекватными методами являются 
дисконтирование денежных потоков и расчет показате-
ля чистых активов, относящихся к доходному и затрат-
ному подходам. Именно применение таких подходов к 
оценке ожидаемой стоимости реструктуризируемых 
предприятий, например при их объединении, позволяет 
обеспечить баланс интересов всех участников процесса, 
поскольку: инвестор и реципиент с помощью затрат-
ного подхода могут определить минимальный уровень 
ожидаемой стоимости объединяемых предприятий; 
использование доходного подхода позволяет оценить 
перспективы развития предприятия, учитывая интере-
сы других заинтересованных лиц оценочного процесса, 
таких, как реципиент и государственные структуры. 
Важно, что каждый из рассмотренных методов имеет 
свою область применения, тогда как комбинация мето-
дов оценки ожидаемой стоимости объединяемых пред-
приятий позволит учесть все значимые сферы деятель-
ности предприятия. 

Оценка стоимости предприятий в процессе их ре-
структуризации рассматривается как категория субъек-
тивной оценки, определяемая на основе представлений 
конкретного инвестора о ценности приобретаемого 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи целей предприятия и его финансового положения [7]

предприятия на определенную дату с учетом характери-
стик конкретного рынка [3].

Для повышения объективности оценки стоимо-
сти предприятия целесообразно использование комби-
нации методов оценки ожидаемой стоимости объеди-
няемых предприятий. Примером комбинации методов 
затратного и доходного подходов является модель 
Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson valuation model (EBO))[3]. 
В соответствии с моделью EBO стоимость компании 
выражается через текущую стоимость чистых активов 
и дисконтирования денежных потоков предприятия. 
Однако использование модели Ольсона для оценки ин-
вестиционной стоимости отечественных предприятий 
в процессе их реструктуризации имеет ограничение, 
так как существуют отличия в ведении бухгалтерского 
учета в Украине по сравнению с базовыми значениями 
показателей, применяемых в этой модели. 

Другим подходом комплексной оценки стоимости 
предприятия на основе применения нескольких мето-
дов, является метод расчета усредненного показателя 
оценки стоимости (V): 

      1
,

n

i i
i

V V Z


 

  

(1)

где Vi – оценка стоимости предприятия i-м методом;  
i = 1, ..., n; 

n – количество использованных методов; 
Zi – весовой коэффициент i-го метода. 
Предложенный подход позволяет оценить име-

ющиеся ресурсы предприятия c учетом перспектив его 
развития и влияния факторов внешней среды, что на се-
годня является ключевым моментом при принятии ре-
шения об инвестировании в другое предприятие в ходе 
реструктуризации. 

С целью совершенствования расчета усредненной 
стоимости реструктуризируемого предприятия может 
быть использован метод анализа иерархий (далее – 
МАИ), который представляет собой математический 
инструментарий системного подхода к сложным про-
блемам принятия решений [10]. Метод МАИ позволя-
ет осуществить согласование оценочных результатов, 
полученных различными методами оценки стоимости 
предприятия, и получить итоговую стоимость оценива-
емого объекта на основании декомпозиции проблемы 
согласования результатов и представлении ее в виде ие-
рархической модели.

Согласование результатов осуществляется на 
основе трехуровневой иерархической модели (рис. 2): 
первый (верхний) уровень – цель согласования резуль-
татов – оценка стоимости предприятия в процессе ре-
структуризации; второй (промежуточный) уровень – 
критерии согласования оценочных результатов; третий 
(нижний) уровень – альтернативные методы оценки 
стоимости предприятия.
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Цель – оценка стоимости предприятия в процессе реструктуризации    

А  Б В  Г  

Оценка стоимости
предприятия

затратными методами 

Оценка стоимости
предприятия доходными

методами 

Оценка стоимости
предприятия

сравнительными методами 

Рис. 2. Модель анализа иерархии

Оценка согласования оценочных результатов при 
определении стоимости предприятия включа-
ет следующие критерии: А – Возможность до-

стижения целей в процессе реструктуризации, оценки 
намерений инвестора. Б – Характер, качество, доступ-
ность, достоверность, полнота данных, на основе кото-
рых осуществляется оценка. В – Адекватность учета, 
способность метода оценки учитывать конъюнктур-
ные колебания. Г – Способность применяемого метода 
оценки учитывать специфические характеристики оце-
ниваемого предприятия, которые влияют на его стои-
мость (размер, потенциальная доходность, территори-
альная принадлежность и др.). 

Осуществив декомпозицию проблемы согласова-
ния результатов при оценке стоимости реструктуризи-
руемого предприятия, необходимо:

1. Выявить приоритеты критериев путем их по-
парного сравнения посредством построения обратно 
симметричной матрицы. Для попарного сравнения ис-
пользуется шкала отношений.

2. Осуществляется определение веса каждого кри-
терия по формуле:

     1
,

n
nj ij

i
K a


 

  

(2)

где aij – важность оцениваемого критерия.
3. Осуществляется нормирование весовых коэф-

фициентов по формуле:

      

.j
j m

j
j

K
k

K




  

(3)

Рассчитанные на основании такого подхода коэф-
фициенты представляют собой итоговое значение весов 
каждого из анализируемых критериев. 

4. Определяются приоритеты для каждой альтер-
нативы по каждому критерию в соответствии с форму-
лами (2) и (3).

5. Рассчитываются итоговые веса каждой альтер-
нативы как сумма произведений весов факторов стои-
мости предприятия (по каждому из методов оценки) 
и соответствующих им весов альтернатив по каждому 
фактору.

6. Осуществляется определение средней стоимости 
предприятия как сумма произведений значений альтер-
натив и соответствующих им весовых коэффициентов.

ВыВОДы
Таким образом, оценка ожидаемой стоимости 

предприятий в результате их реструктуризации осу-
ществляется путем интегрирования результатов оценки 
по нескольким методам, т. е. оценка основывается на 
комбинированном методе. Эта комбинация позволит не 
только дать более объективную оценку стоимости пред-
приятия, но и построить прогноз дальнейшего развития 
предприятия, основанного на ретроспективной инфор-
мации, и учесть влияние внешних факторов, что явля-
ется главным и необходимым условием для инвестици-
онного развития предприятия. Предложенный подход к 
определению коэффициента важности каждого из ука-
занных методов позволяет комплексно оценить объект 
хозяйствования в перспективе.                   
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УДК 339.13.024

Решетняк Е. И., Краснолуцкий В. И. Организационно-экономические основы вывода на рынок нового продукта
Целью статьи является разработка организационноэкономической модели вывода нового продукта на рынок. Для уменьшения рисков неудачно-
го выхода на рынок новой товарной единицы необходимо смоделировать процесс принятия решения, который обеспечит выбор оптимального 
варианта нового продукта, стратегии и тактики его реализации. В статье уточняется понятие организационноэкономического механизма вы-
вода на рынок нового продукта. В основе разработки продуктовых инноваций лежит поиск новых идей. Наиболее перспективными в настоящее 
время методами поиска идей являются: метод на основе морфологического анализа, метод SCAMPER и применение концепции дизайнмышления 
в поиске креативных идей. Предложена организационноэкономическая модель вывода нового продукта на рынок, которая позволяет: создать 
организационноэкономические условия формирования разработок новых продуктов с целью диверсификации направлений деятельности пред-
приятий; стимулировать разработку новых продуктов предприятия; уменьшать риски, связанные с разработкой и выводом новых продуктов на 
рынок; привлекать дополнительные инвестиции с целью финансирования новых разработок; адаптировать новый продукт к рыночным условиям.
Ключевые слова: организационноэкономический механизм, вывод нового продукта, продуктовая инновация, методы генерации идей, риск, ди-
версификация.
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Решетняк О. І., Краснолуцький В. І. Організаційно-економічні засади 

виведення на ринок нового продукту
Метою статті є розробка організаційноекономічної моделі виведення 
на ринок нового продукту. Для зменшення ризиків невдалого виходу на 
ринок нової товарної одиниці необхідно змоделювати процес прийнят-
тя рішення, який забезпечить вибір оптимального варіанта нового 
продукту, стратегії й тактики його реалізації. Уточнюється поняття 
організаційноекономічного механізму виведення на ринок нового про-
дукту. В основі розробки продуктових інновацій лежить пошук нових 
ідей. Найбільш перспективними в даний час методами пошуку ідей є: 
метод на основі морфологічного аналізу, метод SCAMPER і застосування 
концепції дизайнмислення в пошукові креативних ідей. Запропоновано 
організаційноекономічну модель виведення нового продукту на ринок, 
яка дозволяє: створити організаційноекономічні умови формування 
розробок нових продуктів з метою диверсифікації напрямків діяльності 
підприємств; стимулювати розробку нових продуктів підприємства; 
зменшувати ризики, пов’язані з розробкою та виведенням нових про-
дуктів на ринок; залучати додаткові інвестиції з метою фінансування 
нових розробок; адаптувати новий продукт до ринкових умов.
Ключові слова: організаційноекономічний механізм, висновок нового 
продукту, продуктова інновація, методи генерації ідей, ризик, дивер-
сифікація.
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Foundations of the Market Launch of a New Product
The article is aimed at developing the organizationaleconomic model for the 
market launch of a new product. In order to reduce the risks of failure of 
the market launch of a new article, it is necessary to simulate the decision
making process, which will provide the optimized choice of a new product, as 
well as strategy and tactics of the product marketing. The article clarifies the 
concept of the organizationaleconomic mechanism for the market launch of 
a new product. In the basis of development of production innovations lies the 
search for new ideas. The most promising methods for searching ideas cur-
rently are: the method based on the morphological analysis, the SCAMPER 
method, and application of the conception of design thinking in the search for 
the creative ideas. The authors have proposed an organizationaleconomic 
model for the market launch of a new product, which would provide: creation 
of the organizationaleconomic conditions for the formation of development 
of new products in order to diversify the directions of activity of enterprises; 
stimulating the development of new products of enterprise; reducing the risks 
associated with the development and market launch of the new products; at-
tracting the additional investment to finance the new developments; adapt-
ing the new product to the market conditions.
Keywords: organizationaleconomic mechanism, launch of a new product, 
product innovation, methods for generating ideas, risk, diversification.
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В современных условиях хозяйствования эффек-
тивность деятельности любого предприятия 
определяется его конкурентоспособностью. Рост 

конкурентоспособности отечественных предприятий 
зависит от способности их адаптироваться к внешним 

изменениям, в том числе возможности вывода на рынок 
новых продуктов, обеспечивающих не только диверси-
фикацию продуктового ряда, но и позволяющих удо-
влетворять потребности как можно большего числа по-
требителей рынка. Вывод нового продукта на рынок –  
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это сложный и последовательный процесс, охватываю-
щий огромное количество аспектов, при котором необ-
ходимо найти максимально оптимальное решение, ко-
торое соответствует как требованиям рынка, так и про-
изводительным мощностям предприятия. Вывод нового 
продукта на рынок позволяет организации утвердиться 
на конкретном ценовом сегменте, усилить конкуренто-
способность, расширить свой объем продаж продукции. 
Для уменьшения рисков неудачного выхода на рынок 
новой товарной единицы необходимо смоделировать 
процесс принятия решения, которые обеспечит выбор 
оптимального варианта нового продукта, стратегии и 
тактики его реализации. При выводе нового продукта 
на рынок большинство компаний подвержены тенден-
ции следования передовых теоретических разработок. 
При этом любой предприниматель имеет собственный 
опыт работы на рынке – как успешный, так и не очень, 
что необходимо учитывать.

Успешность ввода нового продукта во многом 
определяется организационно-экономическим меха-
низмом вывода на рынок продуктовых инноваций, ко-
торый реализуется конкретным предприятием. 

Организационно-экономический механизм, по 
мнению А. А. Кульмана, представляет собой фиксиро-
ванную совокупность и ранжированную последователь-
ность экономических явлений [1]. О. В. Федорович уточ-
няет, что организационно-экономический механизм 
должен базироваться на показателях эффективности 
каждого элемента или компонента процесса вывода но-
вого продукта на рынок, которые определяются реально 
действующими, измеряемыми взаимосвязями внешних 
и внутренних факторов внешней среды бизнеса [2].  
В данной работе под организационно-экономическим 
механизмом понимается последовательность осущест-
вления вывода нового продукта на рынок с учетом соче-
тания элементов (компонентов), находящихся под влия-
нием внешних и внутренних факторов рыночной среды, 
учет и оценка влияния которых позволяет осуществить 
разработку наиболее адаптированного к запросам по-
требителей нового продукта, за счет чего обеспечивает-
ся достижение экономической эффективности.

Целью статьи является разработка организа-
ционно-экономической модели вывода нового продукта 
на рынок.

Данной проблематикой занимались многие уче-
ные и практики, подтверждая актуальность ис-
следований в этой области, включая: А. Закатову, 

И. Князя, Н. Просторову, А. Ренарда др. В своих работах 
они описывали проблемы, с которыми сталкиваются 
производители при выводе новой продукции на рынок, 
и основные методы их преодоления. Несмотря на все 
проведенные исследования и написанные работы, про-
блема является недостаточно раскрытой, требующей 
уточнения организационно-экономического механизма 
вывода нового продукта на рынок с целью обеспечения 
его наибольшей адаптации к запросам потребителей.

Разработка и выведение новой товарной единицы 
или услуги обусловлены рядом целей, которые могут 
быть при этом достигнуты. Наиболее существенные 

стратегические цели вывода новой продукции на рынок 
представлены в табл. 1.

таблица 1

Ключевые стратегические цели вывода новой продукции 
на рынок [5]

Цели

Внутренние Внешние

Необходимость оградить 
компанию от последствий 
неизбежного процесса уста-
ревания находящихся в ак-
тиве предприятия товаров

Необходимость поддержа-
ния статуса существующей 
компании или создания 
имиджа новой

Необходимость расшире-
ния производства более 
быстрыми темпами, чем 
это возможно при узком 
ассортименте выпускаемых 
товаров

Необходимость обеспе-
чения более быстрого и 
качественного увеличения 
общей рентабельности 
компании

Сбалансирование сезонных 
факторов

Предшествующей фазой вывода нового продукта 
на рынок является его разработка. Этот процесс можно 
условно поделить на два этапа: стадия исследования и 
стадия разработки. Объяснение этих понятий предо-
ставлено П(С)БУ 8[3]. Так, первая стадия – заплани-
рованные предприятием исследования, которые оно 
проводит впервые для получения и понимания новых 
научных и технических знаний. В свою очередь, под раз-
работкой подразумевают применение предприятием 
результатов исследований и других знаний для плани-
рования и проектирования новых или значительно усо-
вершенствованных материалов, приборов, продуктов, 
процессов, систем или услуг до начала их серийного 
производства или использования.

В соответствии с методикой формирования 
ситуа ционного управления конкурентоспособностью 
производственных предприятий, которая предлагается  
Ш. Т. Исмаиловой, процесс разработки и вывода нового 
товара на рынок проходит несколько этапов [4]:

1) возникновение идеи нового товара;
2) разработка концепта нового товара (овещест-

вление идеи);
3) разработка маркетинговой стратегии, которая 

включает в себя:
а) анализ возможностей производства и сбыта, 

потенциального объема продаж, прогнозирование за-
трат и прибыли, планирование цены;

б) разработку товара (технологии производства и 
позиционирование торговой марки);

4) выведение товара на рынок.
В связи с тем, что первый этап подразумевает не-

посредственную генерацию идеи или поиск замысла 
нового продукта, можно привести некоторые источни-
ки его происхождения: купить информацию у внешних 
агентов, изобрести совершенно новый вид товара или 
услуги, качественно усовершенствовать уже существую-
щий товар, привлечь новых партнеров или новых мощ-
ностей для разработки товара. Привлечение к участию 
в процессе разработки товара потребителей позволит 
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сэкономить время за счет своевременных поправках 
идеи, а также получить первую базу потенциальных по-
купателей, однако порождает риск выхода информации 
в конкурентную среду.

В настоящее время используются различные мето-
ды для генерации идей и поиска замысла нового 
продукта. Наиболее перспективными являются 

метод поиска идей на основе морфологического анали-
за (метод «ящик идей»), методика SCAMPER и приме-
нение концепции дизайн-мышления в поиске креатив-
ных идей. 

Метод морфологического анализа предполагает 
решение проблемы генерации идей на основе конструи-
рования «морфологического ящика», или многомерной 
матрицы, содержащей все решения заданной проблемы. 
Представленные решения, содержащиеся в «морфоло-
гическом ящике», внимательно изучаются и оценивают-
ся с точки зрения целей, которые должны быть достиг-
нуты предприятием. После выбора наиболее перспек-
тивных идей они могут быть реализованы.

Перспективной, с точки зрения своей универсаль-
ности при разработке новых продуктов, является мето-
дика «SCAMPER», которая представляет собой схему 
постановки определённых вопросов, стимулирующих 
генерацию новых идей. Схема постановки вопросов, 
согласно данной методике, охватывает следующие на-
правления: «SCAMPER» – это: S – Substitute (что можно 
заменить?); C – Combine (что можно комбинировать?); 
A – Adapt (как можно адаптировать?); M – Modify/
Magnify (что можно модифицировать, увеличить?);  
P – Put to Other Uses (какое может быть иное примене-
ние?); E – Eliminate (что можно устранить или свести до 
минимума?); R – Rearrange/Reverse (как можно изменить 
процесс, порядок?).

Концептуальный подход к разработке новых про-
дуктов, предлагаемый в рамках дизайн-мышления, 
включает комплекс методологических и мировоззрен-
ческих установок, применение которых в ходе реаль-
ного проектирования инноваций дает возможность 
создания новых продуктов, организации «творческих 
процессов» междисциплинарной командой, выявления 
непроявленных потребностей потребителей в ситуа-
ции неопределенности рынка, решения многоплановых 
проблемных ситуаций по диверсификации и адаптации 
новых продуктов при их выводе на рынок [5].

При разработке концепции нового товара необхо-
димо уделить внимание и провести анализ его места в 
текущем ассортименте компании: какие продукты но-
вый товар вытеснит, какие дополнит. Этот анализ часто 
приводит к своевременному отказу от выпуска нового 
продукта: потому, например, что он вытесняет наиболее 
прибыльный или успешно продающийся из имеющихся. 
На этом этапе может быть принято решение о реализа-
ции какой-то идеи в форме отдельного бизнеса.

На этой стадии определяются: название продукта, 
основные параметры позиционирования, а также наибо-
лее значимые аспекты стратегии продвижения. При этом 
следует учесть, что работы данного блока тесно связаны 
со следующим этапом вывода продукта на рынок [4].

Разработка нового товара не может осущест-
вляться без маркетинговых исследований, так как 
именно они позволяют минимизировать риски прова-
ла на рынке. Итак, маркетинговые исследования – это 
систематичное и объективное выявление, сбор, анализ, 
распространение и использование информации для по-
вышения эффективности, идентификации и решения 
маркетинговых проблем.

 Маркетинговые исследования можно разделить 
на три группы (рис. 1).

Основными методами исследования рынка, из-
учения факторов влияния на процесс вывода 
нового продукта на рынок являются следую-

щие: PEST-анализ; оценка емкости и привлекательности 
сегментов рынка; SWOT-анализ; описание портрета це-
левого потребителя; прогноз захвата доли рынка; опти-
мальная конфигурация продукции; выявление страте-
гии продвижения продукта на рынок.

Детальность и проработанность этих исследова-
ний зависит от конкретной ситуации: продукта, сегмен-
та рынка, степени его насыщенности и т. п. Например, 
программа может состоять из следующих разделов:
 описание продукта (в том числе его сильных и 

слабых сторон);
 позиционирование продукта;
 рынки сбыта и целевая аудитория;
 политика продаж (в том числе описание «иде-

ального» покупателя);
 каналы сбыта (имеющиеся, новые);
 стимулирование сбыта (применяемые инстру-

менты);
 отдельные специальные проекты маркетинга и 

их реализация (специальные проекты, нацелен-
ные на продвижение нового продукта, напри-
мер участие в выставке, «промоакции» и т. п.);

 торговые условия (отношения с покупателями) 
и ценовая политика;

 реклама и PR;
 бюджет маркетинга.

При разработке программы еще раз проверяется 
вся имеющаяся информация с рынка и производства, 
уточняются расчеты.

Также следует учитывать, что существует группа 
факторов, влияющих на выведение нового товара на ры-
нок негативно, в нее входят: отсутствие отличительного 
свойства или уникального преимущества товара, нечет-
кое определение товара или рынка до его разработки, 
дисбаланс технических, производственных и научно-
исследовательских возможностей фирмы, неэффектив-
ность технологических операций, переоценка степени 
привлекательности рынка [7].

Вывести на рынок новый продукт без рекламы и 
PR в настоящее время практически невозможно. На се-
годняшний день в маркетинговой практике существует 
огромное количество различных технологий вывода на 
рынок новой продукции. Рассмотрим одну из наиболее 
используемых технологий, включающую в себя восемь 
основных шагов вывода бренда на рынок. Ее авторами 
являются профессиональные маркетологи Эл и Лора Райс [6].
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Рис. 1. Маркетинговые исследования
Источник: разработано по [6–8].
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Первый шаг называется «Враг». Его суть в том, 
что для создания успешного нового продукта 
необходимо знать своего «врага» – продукты 

компаний-конкурентов, которые могут мешать успеху 
нашего новшества. Определив «врага», можно целена-
правленно определить стратегию вывода нового про-
дукта на рынок, которая будет отличаться от действую-
щей на предприятии стратегии. 

Шаг второй – утечка информации – подразумева-
ет, что PR-кампания начинается с так называемой утеч-
ки информации, которая передается средствам массо-
вой информации, ведь журналисты любят истории о 
новых событиях, которые еще только должны произой-
ти. Рекламная кампания, в отличие от PR-кампании, 
начинается строго в день вывода продукта на рынке, а 
сам продукт до момента выхода первого рекламного со-
общения хранится в тайне.

Особенность третьего шага – наращивания обо-
ротов – состоит в том, что постепенное продвижение 
нового продукта на рынок соответствует тому, как боль-
шинство потребителей узнают о нем. Сегодня пост в со-
циальных сетях, завтра друг где-то упомянет выводи-
мый на рынок новый продукт – и создается ощущение, 
что о новом продукте знают уже давно. Зачем все делать 
в одиночку, когда другие могут помочь в распростране-
нии информации о нашем бренде? 

Четвертый шаг – «Привлечение клиентов» – по-
дразумевает, что постепенное развертывание PR-кам-
пании дает достаточно времени, чтобы привлечь на 
свою сторону союзников.

На следующем этапе известность нового продукта, 
выводимого на рынок, растет, он «разгоняется» и продол-
жает раскручиваться. На шестом шаге речь идет об обрат-
ной связи – если попросить потребителей дать совет или 
высказать мнение, то есть возможность получить массу 
идей, которые можно будет использовать в деятельности 
компании, совершенствуя новый продукт. На следующем 
этапе рекомендуется совершенствовать рекламные сооб-
щения о новом продукте. В одних рекламных посланиях 
можно использовать одни характеристики нового про-
дукта, и, если они окажутся для потребителя стандартны-
ми, рекомендуется использовать в качестве уникального 
торгового предложения другие характеристики. 

Шаг восьмой – «плавный старт» – предполага-
ет, что рекламная кампания тесно связана с наличием 
готового нового продукта. Если первые рекламные со-
общения появляются, когда новый продукт уже посту-
пил в продажу, то при осуществлении PR-мероприятий 
необходимо, чтобы новый продукт уже был достаточно 
широко представлен на рынке. Рекомендуется исполь-
зование принципа «Правильный продукт в правильное 
время при правильной рекламной и PR-поддержке» [4].
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Вывод нового товара на рынок производственной 
компанией – важная комплексная, многофункци-
ональная организационная задача. Она непосред-

ственно затрагивает такие функциональные области 
деятельности предприятия, как маркетинг, продажи, за-
купки, производство, R&D, финансы и другие функции. 
Кроме того, вывод товара на рынок является предметом 
как стратегического и тактического, так и проектного и 
операционного менеджмента на предприятии. Любой 
ввод нового товара на рынок – рискованное мероприя-
тие, которое нуждается в тщательном планировании.

Для того, чтобы понять, насколько проект вывода 
нового продукта на рынок оказался успешным, можно 
воспользоваться простыми подсчетами показателей эф-
фективности: увеличения выручки и повышения выработ-
ки при внедрении нового продукта, роста чистого дохода 
предприятия при внедрении нового продукта, а также 
оценить рентабельность инвестиций при внедрении но-
вого продукта [9]. Кроме того, необходимо осуществить 
прогноз объемов реализации нового продукта на доста-
точно продолжительный период, оценив эффективность 
вывода нового продукта с учетом фактора времени.

Резюмируя все вышесказанное, организационно-
экономическая модель вывода нового продукта на ры-
нок имеет следующий вид (рис. 2).

ВыВОДы
Предложенная организационно-экономическая 

мо дель позволяет: 
 создать организационно-экономические усло-

вия формирования разработок новых продук-
тов с целью диверсификации направлений дея-
тельности предприятий; 

 стимулировать разработку новых продуктов 
предприятия; 

 уменьшать риски, связанные с разработкой и 
выводом предприятием новых продуктов на 
рынок;

 привлекать дополнительные инвестиции с це-
лью финансирования новых разработок;

 адаптировать новый продукт к рыночным усло-
виям.

Таким образом, представленная организационно-
экономическая модель вывода нового продукта на ры-
нок обеспечивает взаимосвязь всех ее компонентов 
(элементов), задействованных в процессе создания и 
введения на рынок продуктовых инноваций, адаптации 
к факторам внешней среды на основе обеспечения об-
ратной связи. Однако представленная модель является 
гибкой и определяет основные управленческие решения 
в соответствии с выбором целей и задач развития пред-
приятия, обеспечивая рост конкурентоспособности 
предприятий.                     
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Рис. 2. Организационно-экономическая модель вывода нового продукта на рынок
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The article is aimed at studying the essence of the concept of «marketing in-
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Несмотря на сложившуюся тяжелую экономиче-
скую ситуацию в Украине, промышленные пред-
приятия для повышения своего уровня конку-

рентоспособности продолжают заниматься инновацион-
ной деятельностью, внедряя маркетинговые инновации. 

Согласно методологическим пояснениям к стати-
стическому сборнику «Научная и инновационная дея-
тельность Украины» [1] маркетинговая инновация – это 
внедрение нового метода продаж, включая значитель-
ные изменения в дизайне или упаковке продукта, его 
складировании, продвижении на рынок или в установ-
лении продажной цены, которые нацелены на лучшее 
удовлетворение потребностей потребителя, открытие 
новых рынков или завоевание новых позиций для про-
дукции предприятия на рынке с целью увеличения объ-
ема продаж [1].

В Руководстве Осло дается следующее определе-
ние маркетинговым инновациям: это реализация новых 
или значительно улучшенных изменений в дизайне и 

упаковке товаров, работ, услуг; использование новых 
методов продаж и презентации товаров, работ, услуг, их 
представления и продвижения на рынки сбыта; форми-
рование новых ценовых стратегий [2].

Методологические положения по статистике ин-
новационной деятельности, утвержденные приказом 
Государственной службы статистики Украины, опреде-
ляют маркетинговые инновации как «внедрение нового 
метода маркетинга, включая значительные изменения 
дизайна или упаковки продукта, его размещения, в про-
движении на рынок или в назначении цены продажи, 
направленное на удовлетворение потребностей потре-
бителя, открытие новых рынков или завоевание новых 
позиций для продукции предприятия на рынке с целью 
увеличения объема продажи» [3] и выделяют следу ющие 
виды маркетинговых инноваций:
 значительные изменения дизайна продукта – 

изменения формы и внешнего вида продукта, 
которые не приводят к изменениям его функ-
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циональных или потребительских характери-
стик;

 новые маркетинговые методы размещения 
продукта (на рынке) – освоение новых путей 
реализации (методы, используемые для прода-
жи товаров и услуг потребителям);

 новые маркетинговые методы продвижения 
продукта (на рынок) – использование новых 
концепций продвижения товаров и услуг опре-
деленного предприятия;

 инновации в установлении цен – использова-
ние новых стратегий ценообразования для ры-
ночного продвижения продукции. Новые мето-
ды установления цен, целью которых является 
дифференцирование цен по потребительским 
сегментам, не признаются инновациями. Се-
зонные, регулярные и другие рутинные изме-
нения приемов маркетинга в целом не является 
маркетинговыми инновациями [3].

Белоцерковская Н. В., Иванченко О. П. выделяют 
три основные подхода к определению понятия марке-
тинговых инноваций: 
 маркетинговая инновация – это следствие (или 

параллельный процесс) внедрения других ви-

дов инноваций (технологических, продуктовых, 
экологических и др.); 

 маркетинговая инновация – это отдельный то-маркетинговая инновация – это отдельный то-
вар (продукт), предлагаемый рынку;

 маркетинговая инновация – это технология 
(метод) инновационного маркетинга [4].

Как видим, содержание понятия маркетинговой 
инновации вызывает много споров среди ученых, 
т. к. его определение на законодательном уровне 

раскрыто не полностью и не удовлетворяет потребно-
сти современных науки и практики. 

Количество предприятий, которые внедряли мар-
кетинговые инновации в Украине в целом и в Одесской 
области в частности на протяжении 2010–2014 гг., пред-
ставлено в табл. 1 и на рис. 1 (по данным Государствен-
ной службы статистики Украины) [1; 5; 7; 8].

По данным табл. 1 и рис. 1 можем сделать следу-
ющие выводы:
 в 2011 г. наблюдается наибольшее количество 

предприятий Украины, которые внедряли мар-
кетинговые инновации – 196, в 2013 и 2014 гг. 
их количество уменьшилось и составило соот-
ветственно 155 и 157 предприятия;

таблица 1

Количество предприятий, которые внедряли маркетинговые инновации в Украине и в Одесской области в 2010–2014 гг. 

показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество предприятий, которые внедряли маркетинго-
вые инновации по всем регионам Украины 188 196 178 155 157

Количество предприятий, которые внедряли маркетинго-
вые инновации в Одесской области 8 8 10 7 7

Удельный вес предприятий, которые внедряли маркетин-
говые инновации в Одесской области, в общем количестве 
предприятий Украины, %

4,26 4,08 5,62 4,52 4,46

Источник: составлено по [1; 5].
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Рис. 1. Количество предприятий, которые внедряли маркетинговые инновации в Украине и в Одесской области  
в 2010–2014 гг.

http://www.business-inform.net


334

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

 в 2012 г. 10 предприятий, в 2010 и 2011 гг. – 8, 
в 2013 и 2014 гг. – 7 предприятий внедряли 
маркетинговые инновации в Одесской облас-
ти;

 доля одесских предприятий, которые внедря-
ли маркетинговые инновации, к общему коли-
честву предприятий Украины в течение 5 лет 
(2010–2014 гг.) не меняется и составляет при-
мерно 4–6%.

Проведем анализ инновационных затрат пред-
приятий Одесской области в разрезе прочих 
инновационных затрат за 2013–2015 гг. 

Для анализа выбраны 14 промышленных предпри-
ятий Одесской области, которые в течение 2013–2015 гг. 
занимались инновационной деятельностью (табл. 2). 

Анализ проведён по предоставленным Главным 
управлением статистики в Одесской области дан-
ным годовой формы статистического наблюдения  
№ 1-инновация «Обследование инновационной дея-
тельности промышленного предприятия» по Одесской 
области (строка 115). 

Строка 115 формы № 1-инновация содержит дан-
ные относительно суммы прочих расходов, включая 
расходы на обучение и подготовку персонала для раз-
работки и/или внедрения новых или значительно усо-
вершенствованных продуктов и процессов, на деятель-
ность относительно рыночного внедрения новых или 
значительно усовершенствованных товаров и услуг  
(в том числе рыночные исследования и рекламные кам-
пании), на другие работы, связанные с созданием и вне-

дрением инноваций (в том числе дизайн), на внедрение 
организационных и маркетинговых инноваций [6]. 

Кроме того, были использованы данные финансо-
вой отчетности по формам № 2, 2м «Отчёт о финансо-
вых результатах» такие как, «чистый доход от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг)» и «операцион-
ные затраты».

Доля инновационных затрат (стр. 115 ф. № 1-ин-
но вация) в операционных затратах промышленных 
предприятий Одесской области в течение 2013–2015 гг. 
представлена в табл. 3.

Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, 
что в 2015 г. по сравнению с 2013 г. у исследуемых пред-
приятий:
 общий чистый доход от реализации продукции, 

товаров, работ и услуг снизился на 1212925,3 
тыс. грн (141141 – 1354066,3);

 общие операционные затраты снизились на 
947627,8 тыс. грн (142316 – 1089943,8);

 общие инновационные затраты снизились на 
910,4 тыс. грн (255,8 –1166,2).

Из 14 обследованных промышленных предприя-
тий Одесской области в 2013 г. инновационные затра-
ты осуществляли – 9, в 2014 г. – 10, в 2015 г. – 3 пред-
приятия. 

Доля общих инновационных затрат в общих 
операционных затратах промышленных предприятий 
Одесской области очень мала и составляет меньше 1%.

На протяжении всех трех лет только одно про-
мышленное предприятие Одесской области (№ 8) зани-

таблица 2

Статистическая информация об основных показателях деятельности промышленных предприятий Одесской области  
в 2013–2015 гг.

№ пред-
приятия

Инновационные затраты  
(стр. 115 ф. № 1-инновация), 

тыс. грн

показатели финансовой отчетности ф. № 2, 2м «Отчет о финансовых 
результатах», тыс. грн

чистый доход от реализации  
продукции (товаров, работ, услуг) Операционные затраты

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 24,6 – – 20062 – – 23690 – –

2 721,8 301,5 – 1097590 1297144 – 834702 861960 –

3 33 11,1 – 43560 64224 – 34290 3936 –

4 9,3 58 – 6852 7582 – 6574 81647 –

5 7,0 14,6 – 12668 4190 – 12924 7507 –

6 5,7 – – 67102 – – 64022 – –

7 38,4 – – 6266 – – 5886,5 – –

8 31,4 6,4 24,1 78883 45318 83380 87599 11063 21919

9 295,0 281,7 – 21083,3 22737,7 – 20256,3 3032,6 –

10 – 681,0 – – 2718 – – 26913 –

11 – 21,4 – – 4974,2 – – 67791 –

12 – 67 220,8 – 28819 35583 – 23049,5 34631

13 – 17,7 – – 16069 22178 – 15605 –

14 – – 10,9 – – – – – 85766

Итого 1166,2 1460,4 255,8 1354066,3 1493775,9 141141 1089943,8 1102504,1 142316
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таблица 3

Доля инновационных затрат (стр. 115 ф. № 1–инновация) в операционных затратах промышленных предприятий 
Одесской области в 2013–2015 гг.

№ пред-
приятия

Операционные затраты  
(ф. № 2, 2м «Отчет о финансовых 

результатах»), тыс. грн

Инновационные затраты  
(стр. 115 ф. № 1-инновация),  

тыс. грн

Удельный вес инновационных 
затрат в операционных затратах, 

%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 23690 – – 24,6 – – 0,104 – –

2 834702 861960 – 721,8 301,5 – 0,087 0,035 –

3 34290 3936 – 33 11,1 – 0,096 0,282 –

4 6574 81647 – 9,3 58 – 0,141 0,071 –

5 12924 7507 – 7,0 14,6 – 0,054 0,194 –

6 64022 – – 5,7 – – 0,009 – –

7 5886,5 – – 38,4 – 0,652 – –

8 87599 11063 21919 31,4 6,4 24,1 0,036 0,058 0,11

9 20256,3 3032,6 – 295,0 281,7 – 1,456 9,289 –

10 – 26913 – – 681,0 – – 2,530 –

11 – 67791 – – 21,4 – – 0,032 –

12 – 23049,5 34631 – 67 220,8 – 0,291 0,638

13 – 15605 – – 17,7 – – 0,113 –

14 – – 85766 – – 10,9 – – 0,013

Всего 1089943,8 1102504,1 142316 1166,2 1460,4 255,8 0,107 0,132 0,179

малось инновационной деятельностью. Семь промыш-
ленных предприятий Одесской области осуществляли 
инновационную деятельность в течение двух лет: 

– шесть (№ 2–5, 9) в течение 2013–2014 гг.; 
– одно (№ 12) в течение 2014–2015 гг. 
Одно промышленное предприятие Одесской об-

ласти (№ 14) начало заниматься инновационной дея-
тельностью с 2014 г. 

Наибольший удельный вес инновационных затрат 
в операционных затратах в 2013 г. был у промышленно-
го предприятия с № 9 – 1,5%, в 2014 г. у промышленного 
предприятия № 9 – 9,3% и промышленного предприятия 
№ 10 – 2,5%, а в 2015 г. у промышленного предприятия 
№ 12 – 0,6%. 

Доля инновационных затрат промышленного 
предприятия в общих инновационных затратах в 2013–
2015 гг. представлена в табл. 4. 

ВыВОДы
В 2013 г. наибольшие инновационные затраты 

в Одесской области осуществлены промышленными 
предприятиями № 2 (61,89%) и № 9 (25,29%). У про-
мышленных предприятий № 1 (2,11%), № 3 (2,83%),  
№ 7 (3,29%), № 8 (2,69%) удельный вес составляет мень-
ше 3,5%, у промышленных предприятий № 4 (08%), № 5 
(0,6%), № 6 (0,49%) удельный вес составляет меньше 1%. 

В 2014 г. наибольшие инновационные затраты в 
Одесской области осуществлены предприятиями № 10 
(46,63%), № 2 (20,65%) и № 9 (19,30%). У промышленных 
предприятий № 4 (3,97%), № 5 (1%), № 11 (1,46%), № 12 
(4,68%) и № 13 (1,21%) удельный вес от 1% до 5%. У про-

мышленных предприятий № (0,76) и № 8 (0,44%) удель-
ный вес составляет меньше 1%.

В 2015 г. в Одесской области остались только три 
предприятия, которые внедряли инновационные затра-
ты со следующей долей к общим инновационным затра-
там: № 12 (86,32%), № 8 (9,42%) и № 14 (4,26%).                
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таблица 4

Доля инновационных затрат промышленного предприятия в общих инновационных затратах в 2013–2015 гг.

№ пред-
приятия 

Инновационные затраты  
(стр. 115 ф. № 1-инновация), тыс. грн Доля инновационных затрат в общем итоге, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 24,6 – – 2,11 – –

2 721,8 301,5 – 61,89 20,65 –

3 33 11,1 – 2,83 0,76 –

4 9,3 58 – 0,80 3,97 –

5 7,0 14,6 – 0,60 1,00 –

6 5,7 – – 0,49 – –

7 38,4 – – 3,29 – –

8 31,4 6,4 24,1 2,69 0,44 9,42

9 295,0 281,7 – 25,29 19,30 –

10 – 681,0 – – 46,63 –

11 – 21,4 – – 1,46 –

12 – 67 220,8 – 4,68 86,32

13 – 17,7 – – 1,21 –

14 – – 10,9 – – 4,26

Всего 1166,2 1460,4 255,8 100 100 100
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Наумік-Гладка К. Г. Нормативне забезпечення маркетингових комунікацій у сфері туризму
У статті використано комплексний підхід до розуміння маркетингових комунікацій. Звернуто увагу на те, що інструменти комунікації, які тра-
диційно використовувалися незалежно один від одного, об’єднані таким чином, що досягається синергетичний ефект, і отриманий в результаті 
комунікаційний зв’язок стає однорідним. Середовище маркетингових комунікацій складається з усіх дійових осіб і сил за межами маркетингу, які 
впливають на здатність керування маркетингом, щоб розвивати і підтримувати успішні відносини зі своїми цільовими клієнтами. Виправдову-
ючи умови, що впливають на маркетингові комунікації, ці фактори і сили можуть змінюватися залежно від конкретної організації. Як правило, 
їх можна поділити на мікро і макрокомпоненти довкілля. Зроблено висновок, що законодавчі засади регулювання маркетингових комунікацій в 
туризмі України постійно вдосконалюються. Доцільним залишається впровадження світового досвіду саморегулювання маркетингових комуні-
кацій, включаючи рекламу і стимулювання збуту країн – членів Європейського Союзу.
Ключові слова: комунікації, маркетинг, маркетинові комунікації, менеджмент, саморегулювання, туризм, туристичний бізнес.
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Наумик-Гладкая Е. Г. Нормативное обеспечение маркетинговых 

коммуникаций в сфере туризма
В статье использован комплексный подход к пониманию маркетин-
говых коммуникаций. Обращено внимание на то, что инструменты 
коммуникации, которые традиционно использовались независимо 
друг от друга, объединены таким образом, что достигается синер-
гетический эффект, и полученная в результате коммуникационная 
связь становится однородной. Среда маркетинговых коммуникаций 
состоит из всех действующих лиц и сил за пределами маркетинга, ко-
торые влияют на способность управления маркетингом, чтобы раз-
вивать и поддерживать успешные взаимоотношения со своими целе-
выми клиентами. Оправдывая условия, влияющие на маркетинговые 
коммуникации, эти факторы и силы могут варьироваться в зависимо-
сти от конкретной организации. Их, как правило, можно разделить 
на микро и макрокомпоненты окружающей среды. Сделан вывод, что 
законодательные основы регулирования маркетинговых коммуника-
ций в туризме Украины постоянно совершенствуются. Целесообраз-
ным остается внедрение мирового опыта саморегулирования марке-
тинговых коммуникаций, включая рекламу и стимулирование сбыта 
стран – членов Европейского Союза.
Ключевые слова: коммуникации, маркетинг, маркетинговые комму-
никации, менеджмент, саморегулирование, туризм, туристический 
бизнес.
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Communications in the Tourism Sphere
The article uses an integrated approach to understanding the marketing com-
munications. Attention is drawn to the fact that the communication tools that 
have traditionally been used in the independent manner, are now combined 
in a way that a synergistic effect is achieved, and the resulting communica-
tion relationship becomes homogeneous. The marketing communications en-
vironment consists of all the actors and forces outside the marketing, which 
impact the marketing management’s ability, in order to develop and maintain 
the successful relationships with their target customers. Justifying the con-
ditions impacting the marketing communications, these factors and forces 
can vary due to the specific organization. They can generally be divided into 
micro and macro components of the environment. It has been concluded that 
the legislative framework for regulating the marketing communications in 
the tourism of Ukraine is being constantly improved. Implementation of the 
global experience of selfregulation of the marketing communications is still 
expedient, including the advertising and sales promotion of the European 
Union Member States.
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Успішне функціонування організацій туристич-
ної діяльності безперечно залежить від зв’язків 
між окремими внутрішніми змінними, прямого 

і зворотного впливу ситуаційних факторів зовнішнього 
середовища, ефективної реалізації функції управління 
маркетингу. Це все неможливо без відповідних інфор-
маційних потоків.

Обмін інформацією – процес комунікації – це комп-
лексний процес, ефективне управління яким забезпечує 
цілісність організації, її конкурентоспроможність на рин-
ку туристичних послуг, чіткість формулювання цілей під-
приємства та узгодженість дій щодо їх досягнення.

У світовій практиці виокремлюють два типи ре-
гулювання ко-мунікаційної діяльності в маркетингу: 
правове регулювання (примусовий контроль) та само-
регулювання (добровільний контроль). Правове регу-
лювання передбачає державне втручання та правову 
відповідальність. Цей вид регулювання характеризу-
ється наявністю законів, що регламентують збут і роз-
повсюдження маркетингової інформації наприклад, ЗУ 
«Про рекламу» [7], ЗУ «Про інформацію» [6], ЗУ «Про 
туризм» [8] та ін. 

Головна перевага законодавчого контролю поля-
гає в його універсальності. Вимоги законодавчих актів 
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поширюються на всі сфери життя і мають силу винятко-
вої неупередженості до всього. Але для внесееня змін до 
законодавчих актів відповідно до мінливих умов ринку 
необхідний час, якого, як правило, не вистачає. Тому од-
ним з показників розвитку ринку вважають наявність 
системи саморегулювання маркетингових комунікацій, 
коли відносини, що ви¬никають у процесі маркетинго-
вої комунікаційної діяльності, регулюються без залу-
чення сторонніх механізмів.

Саморегулювання у сфері маркетингу зазвичай 
здійснюється незалежними, недержавними професій-
ними або галузевими об’єднаннями, які мають вплив на 
конкурентне середовище, встановлюючи норми та стан-
дарти бізнес-етики, ділового спілкування та взаємовід-
носин, що не входять у законодавче поле. Добровільні 
неприбуткові організації створюються для інформати-
зації суспільства, висування вимог дотримання існую-
чих норм у маркетинговій діяльності й забезпечення 
контролю щодо недобросовісної маркетингової діяль-
ності, а також представництва та захи сту інтересів учас-
ників маркетингового процесу. Вони пред’являють до 
учасників конкретного ринку більш жорсткі вимоги до 
якості виробленої продукції та надаваних послуг, ніж це 
передбачено навіть державним регулюванням. Існуючі 
не тільки в Україні, але й в усьому світі, організації, що 
впливають на процеси саморегулювання маркетингової 
діяльності, не виокремлюють особливості туристично-
го бізнесу. Хоча саме туристична діяльність включає в 
себе постійну колізію маркетингових комунікацій між 
учасниками туристичного процесу.

Процес становлення законодавчого регулювання 
маркетингу в України відбувається у складних 
соціально-економічних умовах. Пакет законо-

давчих актів регламентує конкурентне ринкове середо-
вище та контролює маркетингову діяльність за кожною 
складовою комплексу маркетингу. Сьогодні вже можна 
стверджувати про створення нормативно-правової бази 
маркетингової діяльності, але маркетингова діяльність 
у сфері туризму є недостатньо розкритою та врегульо-
ваною. Тому метою статті є узагальнення досвіду само-
регулювання маркетингових комунікацій та вдоскона-
лення процесів її формування та розвитку.

Правове регулювання процесу реклами є не від’єм-
ною частиною економічної системи суспільства. Осно-
вним нормативним документом, який регламентує 
правові відносини, є ЗУ «Про рекламу» [7]. Цей закон 
регулює відносини, що виникають у процесі виробни-
цтва, розміщення і розповсюдження реклами на ринках 
товарів і послуг на території України. ЗУ «Про рекла-
му» [7] (ст. 1) визначає такі основні поняття: реклама; 
внутрішня реклама; зовнішня реклама; рекламодавець; 
розповсюджувач реклами; споживачі реклами.

Окремим поняттям у ЗУ «Про рекламу» [7] визна-
чено спонсорство як «добровільна матеріальна, фінансо-
ва, організаційна та інша підтримка фізичними та юри-
дичними особами будь-якої діяльності з метою популя-
ризації виключно свого імені, найменування, свого знака 
для товарів і послуг». Також додатковими нововведени-
ми стали поняття «прихована реклама», «порівняльна 

реклама» та «соціальна реклама» (у попередній редакції 
Закону була тільки «соціальна рекламна інформація»).

Засоби масової інформації (ЗМІ) визначені як роз-
повсюджувачі реклами, діяльність яких повинна 
повністю або частково фінансуватися державою. 

Вони згідно із законом зобов’язані розміщувати со-
ціальну рекламу безкоштовно в обсязі не менше 5,0% 
ефірного часу, друкованої площі, відведених для рекла-
ми, а також надавати пільги при розміщенні соціальної 
реклами, замовником якої можуть бути заклади культу-
ри, освіти, охорони здоров’я, які утримуються за раху-
нок бюджетних коштів. Але законом «Про рекламу» [7] 
не встановлюються конкретні вимоги щодо розмірів та-
ких пільг, а тому рішення щодо їх розміру приймаються 
відповідними ЗМІ самостійно.

Також Закон «Про рекламу» [7] визначає обмежен-
ня щодо розміщення зовнішньої реклами; вимоги щодо 
реклами з урахуванням особливостей дитячої психоло-
гії; регламентує рекламування деяких видів товару.

Серед різноманітності законів, що регулюють ту-
ристичну діяльність, можна знайти окремі статті, що 
стосуються комунікаційної діяльності (а саме, реклами), 
хоча особливості регулювання процесу стимулювання 
збуту туристичної продукції законодавчо не закріпле-
но. Наприклад, ст. 1 Закону «Про туризм» [8] визначає 
просування туристичного продукту як комплекс заходів, 
«спрямованих на створення та підготовку до реалізації 
туристичного продукту чи туристичних послуг (органі-
зація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у 
спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, 
буклетів тощо)». Також у статтях 10 та 11 підкреслюєть-
ся важливість соціальної реклами в галузі туризму [8], 
особливо туристичних ресурсів, створення відповідних 
інформаційних центрів. Соціальна реклама – «інформа-
ція будь-якого виду, роз¬повсюджена в будь-якій формі, 
яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 
популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсю-
дження якої не має на меті отримання прибутку» [7].

Деякі положення, що регламентують маркетин-
гові комунікації та рекламу, містять окремі статті Кон-
ституції України [4], наприклад, ст. 34 «Кожному гаран-
тується право на свободу думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань»: тобто кожен має 
право оперувати інформацію в будь-який спосіб та на 
власний вибір. Конституція передбачає, що здійснення 
цього права може бути обмежене в інтересах, напри-
клад, національної безпеки або громадського порядку, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, для захисту репутації або прав інших 
людей, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя.

Але водночас відповідно до ЗУ «Про рекламу» 
[7] реклама розповсюджується на території України 
виключно українською мовою, хоча ст. 24 Конституції 
України [4] визначає відсутність привілеїв чи обмежень 
за ознаками мови. Тобто в практиці регулювання мар-
кетингової діяльності в туристичній сфері існують про-
тиріччя, які стають предметом судових спорів та зумов-
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люють додаткові непередбачені витрати, що є завжди 
економічно неефективним.

Найбільш поширені конфлікти виникають з при-
воду [3; 5]:
 факту розміщення зовнішньої реклами без до-

зволу, що повинно бути доведено належним 
чином (основний аргумент пов’язаний з не-
можливістю доказати та встановити власника 
зовнішньої реклами);

 ідентифікація розповсюджуваної інформації як 
реклами та визнання реклами недобросовіс-
ною (визнання реклами недобросовісною може 
дати лише спеціально уповноважений держав-
ний орган);

 використання в рекламі об’єктів авторського 
права або суміжних прав (доказом дозволено-
го використання авторських прав є угода про 
передачу прав інтелектуальної власності, яка 
може містити неточні означення).

Законодавчі принципи реклами та маркетингових 
комунікацій викладені в багатьох нормативних 
актах, які можна умовно поділити на такі групи: 

закони, що регулюють будь-який вид фахової діяльності 
(наприклад, закон про авторське право); закони, що вва-
жаються специфічно інформаційно-рекламними (ті, що 
регулюють інформацію, рекламу теле- і радіомовлення); 
законодавчі акти щодо певних аспектів у торгівлі (на 
зразок таких, як стандарти якості, знаки для товарів та 
послуг на упаковці тощо); закони, що мають спеціальну 
сферу застосування (наприклад, контроль у сфері ігро-
вого бізнесу, сфери розваг) і в яких детально розроблені 
положення стосовно специфічних видів комунікацій.

Досвід міжнародного регулювання маркетино-
вих процесів постійно враховується при вдосконален-
ні національного законодавства щодо маркетингової 
діяльності. Так, з урахуванням досвіду європейського 
законодавства визначено такий спосіб розповсюджен-
ня реклами, як реклама на транспорті. На відміну від 
попередньої редакції ЗУ «Про рекламу», до реклами 
на транспорті, крім реклами на транспортних засобах,  
у метрополітені та на автомобільних шляхах і залізницях, 
віднесено рекламу, що розміщується на території підпри-
ємств транспорту загального користування (у тому числі 
внутрішня і зовнішня реклама в межах територій підпри-
ємств), рекламу на внутрішніх поверхнях транспортних 
засобів, а також на внутрішній і зовнішній поверхнях спо-
руд підприємств транспорту загального користування та 
метрополітену. Але, впроваджуючи досвід закордонної 
практики регулювання маркетингових комунікацій, слід 
враховувати принципові розбіжності, наприклад, у Бри-
танському кодексі [13] вказано, що дитиною є особа до 
16 років, але відповідно до українського законодавства 
дитиною є особа, яка не досягнула 18 років [4]. 

Маркетингові комунікації в країнах – членах Єв-
ропейського Союзу (ЄС) контролюються внутрішніми 
законами, національними саморегулюючими організа-
ціями, а також законодавством ЄС, в основу якого по-
кладено принципи пропорційності та допоміжності. Це 
означає, що, по-перше, рішення мають ухвалюватися на 

найнижчому рівні, щоб досягти позитивного результа-
ту, і, по-друге, будь-яка ініціатива з боку ЄС не повинна 
виходити за межі, встановлені загальноприйнятими 
нормами. Саморегулювання маркетингових процесів 
в Європі реалізується на базі національних етичних 
систем і галузевих кодексів. Останні за структурою та 
ідеєю схожі із Кодексом маркетингової практики (The 
Codes of Marketing Practice), який було розроблено Між-
народною торговою палатою (The International Chamber 
of Commerce) [12].

Координуючим органом виступає Європейський 
Альянс зі стандартів у галузі реклами (The European 
Advertising Standards Alliance – EASA) [11], який об’єднує 
установи саморегулювання реклами не тільки в країнах 
ЄС, але й у Південній Африці, Новій Зеландії та навіть 
у Південній Африці – як в асоційованих членах органі-
зації. Основними завданнями альянсу є просування і 
розвиток саморегулювання в рекламному секторі; під-
тримка існуючих рекламних саморегульованих систем; 
управління та координація механізму транскордонних 
скарг в EASA, щоб гарантувати, що транскордонні скар-
ги, за допомогою спеціальної процедури, вирішуються 
швидко й ефективно; надання інформації та досліджень 
у галузі реклами саморегулювання [11].

Найбільш яскравим прикладом є Британська сис-
тема саморегулювання, основою якої є Британ-
ський Кодекс з реклами та стимулювання збуту 

(The British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct 
Marketing) [13]. Його структура не спеціалізована та має 
широкий предметний перелік, але розкриває принципи 
маркетингових комунікацій в найактуальніших сферах 
виробництва та торгівлі, а саме: стимулювання збуту, 
прямий маркетинг, діти, екологічні вимоги, здоров’я і 
краса, продукти і методи лікування, контроль ваги, ро-
бота і бізнес-можливості, фінансові продукти, тютюнові 
вироби, цигарковий папір і фільтри, алкогольні напої, 
гральний бізнес.

Британську систему саморегулювання слід вважа-
ти найбільш розвиненою й ефективною системою само-
регулювання маркетингових комунікацій у світі. Вона 
включає рекламодавців і промоутерів, засоби масо-вої 
інформації, торговельні організації, професійні реклам-
ні агенції, а також організації зі стимулювання продажу. 
Така система визнана урядом і розглядається судовою 
інстанцією як така, що забезпечує ефективне доповне-
ння до британського та євросоюзних правових актів. 

Реформа, що була реалізована у 2014 р. у Велико-
британії, виділила пріоритетні напрями регулювання 
маркетингових комунікацій [9]: захист прав спожива-
чів і скарги на продукт або послугу; порушення правил 
реклами; скарги до організації Моніторингу постачаль-
ників сфери охорони здоров’я; запити про регулювання 
споживчого кредиту; антиконкурентна практика (напри-
клад, фіксація цін); несправедливі умови в договорі; будь-
які питання, пов’язані з недобросовісною конкуренцією.

Вищевказані проблеми в цілому розглядаються 
посадовими особами місцевих управлінь зі стандартів 
у сфері торгівлі, останні координуються організацією 
з питань конкурентності та ринків (Competition and 
Markets Authority) [9] та іншими організаціями. 
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Більшість країн Європейського Союзу корелюють 
з британською системою саморегулювання. Основними 
принципами Європейського Кодексу практики стиму-
лювання збуту є законність, безпека та повага до особи.

Таким чином, крім законодавчої, у світі значно 
поширена практика саморегулювання маркетингу та 
комунікаційної діяльності. В Україні система саморегу-
лювання маркетингової діяльності тільки починає роз-
виватися. 

Систему саморегулювання комунікаційної та мар-
кетингової діяльності в Україні представляють окремі 
організації, деякі з них наведені в табл. 1. 

Організація ВРК займається формуванням гармо-
нічного законодавства й правил поведінки на ринку ре-
кламних послуг; організовує співробітництво з іншими 
вітчизняними й міжнародними об’єднаннями з метою 
освоєння їхнього досвіду; сворює діалог між рекламним 
бізнесом і державою; бере участь у вирішенні кадрових 
завдань та підвищенні професійного рівня вітчизняної 
реклами; надає юридичну та інформаційну підтримку у 
вирішенні спірних або проблемних ситуацій; реалізує 
збір і аналіз інформації, пов’язаної з рекламним ринком, 
прогнозуванням розвитку галузі.

таблиця 1 

Українські організації саморегулювання маркетингових комунікацій

Організація, рік заснування Опис основної діяльності Кодекс етики

Українська асоціація прямого продажу (УАПП), 
2001 р. [10]

Недержавна неприбуткова організація, регулює 
етичні та правові відносини суб’єктів маркетингових 
комунікацій

Розроблено

Всеукраїнська громадська організація 
«Українська асоціація маркетингу»  
(ВГО «УАМ»), 1997 р. [3]

Недержавна неприбуткова організація, регулює етичні 
та правові відносини суб’єктів маркетингових  
комунікацій, публікує інформацію, організовує 
професійні зустрічі 

Розроблено

Асоціація операторів зовнішньої реклами 
України (АОЗР), 2004 р. [1]

Недержавна неприбуткова організація, регулює 
етичні та правові відносини суб’єктів маркетингових 
комунікацій

Немає 

Всеукраїнська громадська організація 
«Всеукраїнська рекламна коаліція» (ВРК) ,  
1997 р. [2]

Недержавна неприбуткова організація, регулює 
етичні та правові відносини суб’єктів маркетингових 
комунікацій, організовує професійні зустрічі, прогнозує 
розвиток галузі 

Немає

Українська асоціація прямого продажу (УАПП) 
створена з метою поширення в Україні високих стандар-
тів у сфері прямого продажу. Вона практично реалізує 
розвиток системи захисту прав споживачів, інформує 
суспільство про прямий продаж як метод продажу то-
варів і послуг; вивчає та поширює міжнародний та ві-
тчизняний досвід у сфері прямого продажу.

Активна діяльність ВГО «УАМ» підтверджується її 
проектами, а саме: видання журналу «Маркетинг в Укра-
їні»; електронне видання «Маркетинг-газета», видан-
ня довідника «Щорічник УАМ», тренінги з маркетингу; 
міжнародна конференція – «Маркетинг в Україні», що 
проводиться з метою обговорення тенденцій розвитку 
маркетингу в Україні, визначення основних напрямків 
на ринку маркетингових досліджень, знайомства з но-
вими технологіями в маркетингу та обміну досвідом із 
зарубіжними колегами; всеукраїнський форум «Промис-
ловий маркетинг», на якому маркетологи промислових 
підприємств діляться досвідом розвитку маркетингу в 
галузі B2B, «Автомаркетинг – партнерство та конкурен-
ції на автомобільному ринку», Всеукраїнський студент-
ський науковий конкурс «Молодь освоює маркетинг».

Організація АОЗР сприяє розвитку сфери зовніш-
ньої реклами в Україні, допомагає відстоювати інтереси 
компаній і людей, які працюють у рекламі, у ситуаціях, 
коли порушені або можуть бути порушені їхні права як 
суб’єктів ринку зовнішньої реклами. Також вона опти-
мізує ставлення населення до зовнішньої реклами.

ВИСНОВКИ
Процес регулювання маркетингової та рекламної 

діяльності у сфері туризму в Україні постійно розвива-
ється. Однак існує ще чимало проблем, які вимагають 
подальшого вдосконалення питань законодавчого регу-
лювання реклами та маркетингових комунікацій у сфері 
туризму, наближення їх до світових стандартів. У цьому 
зв’язку видається доцільним дослідження світового до-
свіду правового регулювання маркетингової діяльності, 
прямих продаж і маркетингових комунікацій, зокрема 
реклами і стимулювання збуту. Водночас необхідна його 
адаптація та творча трансформація до вимог українсько-
го національного ринку, створення єдиної організації, яка 
мала б за мету врегулювання етичних аспектів маркетин-
гових комунікацій у сфері туризму, що сприятиме розви-
тку туризму та процесу формування маркетингу та мар-
кетингових комунікацій у туристичній галузі України.   
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Окландер М. А. Сутність та фактори впливу на рекламну стратегію
Мета статті – проаналізувати та дати вдосконалене визначення категорії «рекламна стратегія». Виділено декілька підходів до її розуміння. 
Перший підхід характеризує рекламну стратегію з позиції широкомасштабної програми інструментів для досягнення запланованого впливу на 
цільову аудиторію; другий підхід позиціонує її як стратегію, що формується та реалізовується для доставки рекламного повідомлення до кон-
кретних споживачів; третій підхід категорію «рекламна стратегія» характеризує з позиції комплексу заходів, які проводить рекламодавець для 
досягнення цілей, що поставлені перед рекламною стратегією. Проаналізовано фактори, що впливають на вибір рекламних стратегій, та виді-
лено різні підходи. Перший підхід характерний тим, що автори розділяють фактори, які впливають на вибір рекламних стратегій, на зовнішні 
та внутрішні. Згідно з другим підходуом фактори впливу розглядаються в цілому. 
Ключові слова: рекламна стратегія, реклама, фактори впливу, стратегія.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 23. 
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Окландер М. А. Сущность и факторы влияния  

на рекламную стратегию
Цель статьи – проанализировать и дать усовершенствованное опре-
деление категории «рекламная стратегия». Выделено несколько под-
ходов к ее пониманию. Первый подход характеризует рекламную стра-
тегию с позиции широкомасштабной программы инструментов для 
достижения запланированного воздействия на целевую аудиторию; 
второй подход позиционирует ее как стратегию, которая формиру-
ется и реализуется для доставки рекламного сообщения к конкретным 
потребителям; третий подход категорию «рекламная стратегия» 
характеризует с позиции комплекса мероприятий, которые проводит 
рекламодатель для достижения целей, поставленных перед реклам-
ной стратегией. Проанализированы факторы, влияющие на выбор 
рекламных стратегий, и выделены различные подходы. Первый подход 
характерный тем, что авторы разделяют факторы, влияющие на вы-
бор рекламных стратегий, на внешние и внутренние. Согласно второ-
му подходу факторы влияния рассматриваются в целом.
Ключевые слова: рекламная стратегия, реклама, факторы влияния, 
стратегия.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 23. 
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Oklander M. A. The Essence and the Influence Factors  

of Advertising Strategy
The article is aimed at analyzing and giving an updated definition of the cate-
gory of «advertising strategy». Several approaches to understanding this cat-
egory have been allocated. The first approach characterizes the advertising 
strategy from the position of a largescale program of tools used to achieve 
the planned impact on the target audience; the second approach localizes it 
as a strategy which is formed and implemented in order to deliver the adver-
tising messages to the specific consumers; the third approach characterizes 
the category of «advertising strategy» from the position of the complex of 
activities, conducted by advertiser in order to achieve the objectives of the 
advertising strategy. The factors influencing the choice of advertising strat-
egies were analyzed, various approaches were allocated. The first of these 
approaches is characterized by dividing the factors that influence the choice 
of advertising strategies into the external and the internal ones. According to 
the second approach, the influence factors are considered as a whole.
Keywords: advertising strategy, advertising, influence factors, strategy.
Fig.: 1. Tbl.: 1. Bibl.: 23. 

Oklander Mykhailo A. – Doctor of Science (Economics), Professor, Head 
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На сучасному промисловому ринку створен-
ня ефективної рекламної стратегії є склад-
ним процесом, метою якого є налагодження 

взаємозв’язку між підприємством, яке виробляє про-
дукцію чи послуги, і споживачем, який цю продукцію і 
послуги споживає. Тому є необхідність у аналізі та уточ-
ненні, що саме розуміється під категорією «рекламна 
стратегія» та розгляді факторів, що впливають на її роз-
роблення та реалізацію. Саме тому процес створення та 
реалізації рекламної стратегії продовжує бути актуаль-
ною темою досліджень для науковців. 

Значний науковий внесок у дослідження створен-
ня та реалізації рекламної стратегії на підприємстві зро-
били: Поляков В. А., Романов А. А., Охріменко Г. В., Яло-
вега Н. І., Романишин С. Б., Рід Р., Буклей Р., Таваколі І.,  
Перкс К., Пипко Е. Г., Краснослободцева А. Е., Война-
ренко С. М., Стрій Л. О., Латишева О. В. та інші. Про-
ведений аналіз літературних джерел щодо реалізації ре-
кламної стратегії дозволив зробити висновок, що деякі 

питання створення та розроблення рекламної стратегії 
вивчено недостатньо. Саме тому процес створення, реа-
лізації та розроблення рекламної стратегії підприємства 
вимагає подальшого дослідження.

Мета статті – проаналізувати та дати вдоскона-
лене означення категорії «рекламна стратегія» та роз-
глянути фактори, що впливають на розроблення та реа-
лізацію рекламної стратегії.

На сучасному етапі розвитку промислового ринку 
підприємствам необхідно розробляти та реалізовувати 
ефективну маркетингову, рекламну стратегії та підтри-
мувати взаємодію всіх стратегій підприємства.

У всіх стратегій промислових підприємств існує 
взаємозалежна складна ієрархічна структура, що включає 
корпоративні, конкурентні, функціональні, ресурсні, то-
варні стратегії та ін. Промислові підприємства найчасті-
ше мають добре сплановані стратегії кожного рівня, проте 
мають недостатньо розроблену взаємодію стратегій різ-
них рівнів та їх цілей, що представлено на рис. 1 [8].
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Для розробки та реалізації ефективних стратегій 
підприємства (див. рис. 1) необхідно контролювати, 
щоб стратегії, що знаходяться вище по ієрархії, ставали 
цілями стратегій, що знаходяться нижче.

Усі стратегії, що розроблюються та реалізуються 
для підприємств (у тому числі маркетингова та реклам-
на), мають відповідати таким умовам:
 здійсненна, а саме: цілі, які поставлені перед 

нею, мають бути досяжні в результаті її реаліза-
ції, у межах наявних ресурсів і певного проміж-
ку часу;

 інтерактивна, тобто вона має залежність від 
вищих по відношенню до неї цілей і стратегій 
і повинна формувати нижчі по відношенню до 
неї цілі та стратегії, тобто реалізовувати мету 
свого рівня;

 циклічна, тобто стратегія має бути гнучкою та 
постійно коригуватися при отриманні резуль-
татів її реалізації та змін у поточній ситуації, а 
також цілей і стратегій вищого рівня [19].

Для ефективної організації маркетингової діяль-
ності підприємства, складовою якої є рекламна стратегія, 
необхідно враховувати багато передумов, таких як: фі-
нансові, інформаційні, кадрові та організаційні [2; 4; 18].

На підприємстві фінансові передумови реалізу-
ються через фінансування в потрібних обсягах і термінах 
маркетингових заходів, у протилежному випадку марке-
тинг не зможе досягти стратегічних цілей і завдань.

Так, для врахування інформаційних передумов 
необхідна розробка маркетингової інформаційної сис-
теми, яка буде виконувати аналіз інформації та викори-
стовувати сучасні технології для допомоги в адаптуван-
ні одержаних результатів до різних потреб маркетингу.

Кадрові передумови маркетингової діяльності 
створюються через достатню кількість працівників під-
приємства відповідного рівня підготовки за напрямами 
співпраці зі споживачами, визначення якості та спожив-
чих властивостей продукції, сервісного обслуговування 
покупців і т. ін.

Для створення організаційних передумов необ-
хідно обґрунтовано формувати службу маркетингу та 
будувати внутрішню структуру маркетингового підроз-
ділу [18].

Виділяють декілька різних підходи до організації 
маркетингової діяльності підприємств, таких як: плано-
вий, мережний і підхід, орієнтований на дію [1; 10]. 

Перший підхід – плановий щодо організації мар-
кетингової діяльності підприємств – є найбільш визна-
ним серед науковців. До нього можна віднести такі ета-
пи: проведення маркетингових досліджень та формулю-
вання маркетингових планів, які можуть здійснюватися 
послідовно або паралельно за допомогою формалізова-
них і складних методів, або за допомогою різноманітних 
аналітичних інструментів. 

Плановий підхід передбачає, що процес маркетин-
гового планування формується та виконується кваліфі-
кованим у цій сфері персоналом або спеціальним відді-
лом маркетингу підприємства чи зовнішньою організа-
цією, яка спеціалізовано займається маркетинговими 
дослідженнями.

Мережний підхід передбачає сукупність певних 
суб’єктів – учасників ринку, що за допомогою збільшен-
ня взаємодії між підприємством і споживачами створю-
ють взаємовигідні довгострокові зв’язки. Загальними 
характеристиками планового і мережного підходів є те, 
що вони спираються на визначені припущення. Голо-
вним для цих підходів є формування довгострокових 
відносин між підприємством і споживачами.

Сутність підходу, орієнтованого на дію, при орга-
нізації маркетингової діяльності підприємств полягає в 
тому, що планування не є важливою для підприємств, 
натомість є важливою здатність до дії. Відмінними ха-
рактеристиками даного підходу є: аналіз та контроль 
змін внутрішнього і навколишнього середовища; фор-
мування сценаріїв на близьке майбутнє; розроблення 
ефективно функціонуючого фінансового й управлін-
ського потенціалів; розроблення та реалізація стратегії 
щодо оперативної ситуації; створення можливостей для 
реалізації швидкого реагування і здатності до дії.

Отже, формування та організація маркетинго-
вої діяльності для підвищення ефективності 
управління підприємством і збільшення вза-

ємодії між підприємством та споживачами можливе 
за умови правильно розробленої та реалізованої мар-
кетингової та рекламної стратегій, для обґрунтованого 
формування яких необхідно враховувати умови функ-
ціонування суб’єкта господарювання, а також найбіль-
ші фактори впливу.

Для ефективної взаємодії споживачів та підпри-
ємств необхідно використовувати рекламне повідо-
млення, за формування якого відповідає рекламна стра-
тегія. Розглянемо, що розуміється під рекламною стра-
тегією. Науковці не дійшли єдиної думки щодо категорії 
«рекламна стратегія», саме тому було проаналізовано 
та виділено декілька підходів щодо її розуміння. Трак-
тування категорії «рекламна стратегія» представлено в 
табл. 1 [3; 6; 7; 11; 12–15].

Місія і цілі організації та бізнесу 

 

Корпоративна стратегіяКорпоративна стратегія 

Конкурентні ціліКонкурентна стратегія  

Маркетингові цілі
 

Маркетингова стратегія

Комунікаційна стратегія

 

Комунікаційні цілі

Рекламні цілі Рекламна стратегія

Рис. 1. Взаємозалежність стратегій підприємства
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Згідно з табл. 1 перший підхід до розуміння сут-
ності категорії «рекламна стратегія» у відповідності з 
роботами [11; 14; 16] характеризує її з позиції широко-
масштабної програми інструментів для досягнення за-
планованого впливу на цільову аудиторію.

Другий підхід [3; 7; 17] позиціонує її як стратегію, 
що формується та реалізовується для доставки реклам-
ного повідомлення до конкретних споживачів. 

Третій підхід [6; 15] категорію «рекламна страте-
гія» характеризує з позиції комплексу заходів, які про-
водить рекламодавець для досягнення цілей, що по-
ставлені перед рекламною стратегією.

Таким чином, об’єднуючи три наведені підходи, 
можна дати уточнене визначення категорії «ре-
кламна стратегія», а саме: широкомасштабна 

програма заходів, що направлена на розроблення та 
реалізацію рекламного повідомлення для досягнення за-
планованого впливу на цільову аудиторію.

Промисловий ринок характеризується досить ви-
соким рівнем конкуренції. Саме тому для привернення 
цільової аудиторії у вигляді потенційних споживачів не-
обхідно створювати та реалізовувати рекламну страте-
гію. Таким чином, для створення та реалізації ефектив-
ної рекламної стратегії необхідно враховувати фактори, 
що впливають на вибір рекламних стратегій. 

У процесі аналізу факторів, що впливають на ви-
бір рекламних стратегій, було виділено різні підходи, які 
доцільно розглянути.

Перший підхід, характерний тим, що автори [9; 
15; 16; 20; 21] розділяють фактори, що впливають на ви-
бір рекламних стратегій, на зовнішні та внутрішні.

Так, автори [9; 16; 20; 21] висвітлюють фактори, 
що впливають на рекламну стратегію, та розділяють їх 
на зовнішні та внутрішні. Зовнішні: стан макросередо-
вища; ринкова ситуація; стан громадської думки; пове-
дінка споживачів. Внутрішні: комунікативний напрям 
діяльності підприємства, параметри стратегічних аль-
тернатив; навички та ресурси; сильні та слабкі сторони 
у використанні рекламних можливостей. 

Автором Романишин С. Б. [15] було виділено такі 
основні зовнішні та внутрішні фактори впливу: склад-
ність і невизначеність зовнішнього середовища; рівень 
і особливості конкуренції; взаємовідносини зі спожива-
чами та постачальниками; науково-технічний прогрес; 
державне регулювання; значення вищого керівництва 
у стратегічному плануванні; розмір та особливості ді-
яльності підприємства; організаційний клімат на під-
приємстві; методики формування стратегій на підпри-
ємстві; роль і ставлення до стратегічного планування на 
підприємстві.

Другий підхід відрізняється тим, що науковці роз-
глядають фактори впливу в цілому. Так, у роботі [5] ви-
ділено основні фактори, що впливають на вибір реклам-
них стратегій: характеристики продукції та наявність 
унікальних властивостей; продукти-конкуренти; поін-
формованість споживачів про продукцію; рівень лояль-
них споживачів; структура виробників і постачальників 
продукції; частки компаній-конкурентів; співвідношен-

таблиця 1

трактування категорії «рекламна стратегія»

Автор(-и) Рік Визначення

Сміт П., Беррі К., Пулфорд А. 
[17] 2001

Стратегія, яка визначає повідомлення або послідовність повідомлень, що 
повинні бути доведені до цільової аудиторії через оптимальний для неї набір 
медійних засобів, наприклад: реклама в пресі або реклама на телебаченні

Музикант В. Л. [11] 2001 Широкомасштабна і довгострокова програма, спрямована на вирішення 
найважливішої рекламної мети

Ромат Є. В. [16] 2001

Широкомасштабна програма досягнення стратегічно значущої рекламної 
мети шляхом формування відповідних оптимальних комплексів медійних, 
креативних і організаційних інструментів для досягнення ефективного запла-
нованого впливу на конкретну цільову аудиторію

Крилов А., Зуєнкова О. [7] 2003
Стратегія оптимальної форми, змісту, часу і шляху доставки масового  
рекламного повідомлення до певної аудиторії, що служить частиною 
реалізації комунікативної маркетингової стратегії

Головльова Є. Л. [3] 2003
Стратегія, призначення якої полягає у визначенні, який сенс повинна додати 
реклама даному товару, щоб потенційний споживач віддав йому перевагу 
перед іншими конкуруючими на ринку товарами

Кузьмін О. Є., Романишин С. Б., 
Горбаль Н. І. [15] 2008 Комплекс заходів із досягнення рекламних цілей у системі маркетингу 

підприємства

Ісаєнко Є. В., Нагапетьянц Н. А., 
Морозов Ю. В. [6] 2011

Опис, яким чином рекламодавець збирається досягти поставлених цілей,  
тобто чого і як він хоче досягти рекламою і який ефект вона повинна справити 
на цільову аудиторію

Поляков В. А., Романов А. А. 
[14] 2015

Широкомасштабна довгострокова програма, спрямована на вирішення 
найважливішої маркетингової цілі просування товару за допомогою реклами; 
головний напрямок, за яким буде розвиватися рекламний процес, створюючи 
рекламний продукт для забезпечення добробуту фірми
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ня попиту і пропозиції; структура цільового сегмента 
ринку та цільового сегмента; пріоритетні канали отри-
мання інформації; імідж підприємства, продукції або 
торгової марки; особливості збутової мережі; фінансові 
можливості підприємства. 

Наведені в роботі Полякова В. А та Романова А. А.  
[14] фактори, можна відобразити таким чином: по-
казники продажу продукту; місце здійснення покупок; 
використання ефекту «довіри» до джерела інформації; 
сезонність цін на розміщення реклами; авторитетність 
носія інформації.

Охріменко Г. В. [12] наголошує, що вибір реклам-
ної стратегії просування залежить від таких факторів, 
як: цілі організації; тип продукції; життєвий цикл про-
дукції; цільова аудиторія та обсяги ринку.

Отже, урахування вищезгадуваних факторів, що 
впливають на розроблення рекламної стратегії, 
дасть можливість підприємству реалізовувати 

заходи для ефективного функціонування на ринку.
Проте важливо не тільки коректно розробляти ре-

кламні стратегії, а і здійснювати її реалізацію, у процесі 
якої важливо приділяти увагу вирішенню таких про-
блем, як: 
 відповідність стратегії структурі підприємства; 

системи бюджетування є переважно монетар-
ними та практично не враховують нематеріаль-
них аспектів стратегій;

 найчастіше стиль управління підприємством не 
відповідає потребам реалізації всіх видів стра-
тегії; 

 постановка цілей та контроль за їх виконанням 
не є деталізованими та не охоплюють всіх ас-
пектів реалізації стратегії [13; 22; 23]. 

ВИСНОВКИ
Отже, рекламну стратегію важливо розробляти та 

реалізовувати комплексно, з урахуванням факторів, що 
впливають на її формування, ресурсів підприємства та у 
відповідності до цілей стратегій, що знаходяться вище 
по ієрархії, таких як комунікаційна, маркетингова кон-
курентна та корпоративна.                    

ЛІтЕРАтУРА

1. Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. Київ: Урожай, 
1995. 176 с.

2. Войнаренко С. М. Рекламна стратегія в системі фор-
мування маркетингової політики підприємства. Економіка: реа-
лії часу. 2015. № 6 (22). С. 175–179. 

3. Головлева Е. Л. Основы рекламы: учебное пособие. 
М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух», 2003. 272 с.

4. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. М.: 
Финпресс, 2002. 256 с.

5. Дубровина М. А. Взаимосвязь маркетинговых и ре-
кламных стратегий при формировании инновационных ин-
струментов продвижения в торговле. Проблемы развития 
инновационно-креативной экономики. 2011 С. 339–344. URL: 
https://bgscience.ru/lib/10833/ 

6. Исаенко Е. В., Нагапетьянц Н. А., Морозов Ю. В. 
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. М.: Инфра-М, 
2011. 272 с.

7. Крылов A., Зуенкова О. Рекламная стратегия: поста-
новка задачи и оценка эффективности // Энциклопедия марке-ости // Энциклопедия марке-
тинга. 2003. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/
adv_strategy.htm 

8. Латышева Е. В. Разработка и технология производ-
ства рекламного продукта (культурологический и социолинг-
вистический аспекты): учебное пособие. Томск: Изд-во Томско-
го политехнического университета, 2009. 117 с.

9. Лук’янець т. І. Рекламний менеджмент: навч. посіб. К.: 
КНЕУ, 1998. 276 с.

10. Мандич О. В. Організація маркетингової діяльності в 
зерно продуктовому підкомплексі України. Вісник Харківського 
національного технічного університету сільського господар-
ства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 233–238.

11. Музыкант В. Л. Реклама и PR-технологии. М.: Армада-
пресс, 2001. 577 с.

12. Охріменко Г. В. Використання BTL-реклами та ін-
тегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії 
просування товару на ринок. Науковий вісник Волинського на-
ціонального університету ім. Л. Українки. 2009. № 23. С. 48–52.

13. пипко Е. Г., Краснослободцева А. Е. Рекламная стра-
тегия как элемент стратегического маркетинга. Современные 
научные исследования и инновации. 2016. № 10. URL: http://web.
snauka.ru/issues/2016/10/72477 

14. поляков В. А., Романов А. А. Разработка и техноло-
гии производства рекламного продукта: учебник и практикум 
для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 
2015. 502 с.

15. Кузьмін О. Є., Романишин С. Б., Горбаль Н. І. Ре-
кламна стратегія підприємства: монографія. Львів: НУ «Львів-
ська політехніка», 2008. 168 с. 

16. Ромат Е. В. Реклама: учебник. Киев: НВФ «Студцентр», 
1999. 480 с.

17. Смит п., Берри К., пулфорд А. Коммуникации стра-
тегического маркетинга: учеб. пособ./пер. с англ. под ред. проф. 
Л. Ф. Никулина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 415 c.

18. Стрій Л. О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні змі-
ни та тенденції розвитку: монографія. Одеса: ВМВ, 2010. 320 с.

19. тимонин А. М., Бровко К. М. Маркетинговая стра-
тегия промышленных альянсов: монография. Харьков: ИД 
«ИНЖЭК», 2004. 160 с. 

20. хулей Г., Сондерс Д., пирси Н. Маркетинговая стра-
тегия и конкурентное позиционирование. Днепропетровск: 
Баланс Бизнес Букс, 2005. 800 с.

21. Яловега Н. І. Стратегічні засади рекламного менедж-
менту підприємства. Вісник економіки транспорту і промисло-
вості. 2013. № 43. С. 226–230.

22. Reed R., Buckley R. M. Strategy in action: techniques for 
implementing strategy. Long Range Planning. 1988. Vol. 21. No. 3.  
P. 67–74. 

23. Tavakoli I., Perks K. J. The development of a strategic 
control system for the management of strategic change. Strategic 
Change. 2001. Vol. 10. P. 297–305.

REFERENCES

Andrusenko, H. O. Osnovy marketynhu [Principles of market-
ing]. Kyiv: Urozhai, 1995.

Dubrovina, M. A. “Vzaimosvyaz marketingovykh i reklam-
nykh strategiy pri formirovanii innovatsionnykh instrumentov 
prodvizheniya v torgovle“ [Relationship marketing and advertising 
strategies in the formation of innovative promotion tools in the 
trade]. https://bgscience.ru/lib/10833/

Golovleva, E. L. Osnovy reklamy [Principles of advertising]. 
Moscow: Glavbukh, 2003.

Golubkova, E. N. Marketingovyye kommunikatsii [Marketing 
communications]. Moscow: Finpress, 2002.

http://www.business-inform.net


346

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

Isayenko, E. V., Nagapetyants, N. A., and Morozov, Yu. V. Mar-
keting v otraslyakh i sferakh deyatelnosti [Marketing in branches and 
spheres of activity]. Moscow: Infra-M, 2011.

Krylov, A., and Zuenkova, O. “Reklamnaya strategiya: post-
anovka zadachi i otsenka effektivnosti“ [Advertising strategy: for-
mulation and performance evaluation]. Entsiklopediya marketinga. 
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/adv_strategy.htm

Kuzmin, O. Ye., Romanyshyn, S. B., and Horbal, N. I. Reklamna 
stratehiia pidpryiemstva [Advertising strategy of the enterprise]. 
Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 2008.

Khuley, G., Sonders, D., and Pirsi, N. Marketingovaya strategi-
ya i konkurentnoye pozitsionirovaniye [Marketing strategy and com-
petitive positioning]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks, 2005.

Lukianets, T. I. Reklamnyi menedzhment [Advertising man-
agement]. Kyiv: KNEU, 1998.

Latysheva, E. V. Razrabotka i tekhnologia proizvodstva re-
klamnogo produkta (kulturologicheskiy i sotsiolingvisticheskiy aspek-
ty) [Development and technology of advertising product (cultural 
and sociolinguistic aspects)]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekh-
nicheskogo universiteta, 2009.

Muzykant, V. L. Reklama i PR-tekhnologii [Advertising and 
PR-technologies]. Moscow: Armada-press, 2001.

Mandych, O. V. “Orhanizatsiia marketynhovoi diialnosti v 
zernoproduktovomu pidkompleksi Ukrainy“ [Organization of mar-
keting activities in the grocery subcomplex of grain in Ukraine]. Vis-
nyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho 
hospodarstva imeni Petra Vasylenka, no. 161 (2015): 233-238.

Okhrimenko, H. V. “Vykorystannia BTL-reklamy ta intehro-
vanykh marketynhovykh komunikatsii v reklamnii stratehii prosu-
vannia tovaru na rynok“ [The use of BTL-advertising and integrated 
marketing communications in advertising strategy the promotion 
of goods on the market]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho 
universytetu im. L. Ukrainky, no. 23 (2009): 48-52.

Polyakov, V. A., and Romanov, A. A. Razrabotka i tekhnologii 
proizvodstva reklamnogo produkta [Development and production 
technology of advertising product]. Moscow: Yurayt, 2015.

Pipko, E. G., and Krasnoslobodtseva, A. E. “Reklamnaya 
strategiya kak element strategicheskogo marketinga“ [Advertising 
strategy as an element of strategic marketing]. http://web.snauka.
ru/issues/2016/10/72477

Romat, E. V. Reklama [Advertising]. Kiev: Studtsentr, 1999.
Reed, R., and Buckley, R. M. “Strategy in action: techniques 

for implementing strategy“. Long Range Planning. Vol. 21, no. 3 
(1988): 67-74.

Strii, L. O. Marketynh XXI stolittia. Kontseptualni zminy ta ten-
dentsii rozvytku [Marketing of the XXI century. Conceptual changes 
and trends]. Odesa: VMV, 2010.

Smit, P., Berri, K., and Pulford, A. Kommunikatsii strategi-
cheskogo marketinga [Communications strategic marketing]. Mos - 
cow: YuNITI-DANA, 2001.

Timonin, A. M., and Brovko, K. M. Marketingovaya strategiya 
promyshlennykh alyansov [Marketing strategy of industrial allianc-
es]. Kharkiv: INZhEK, 2004.

Tavakoli, I., and Perks, K. J. “The development of a strategic 
control system for the management of strategic change“. Strategic 
Change. Vol. 10 (2001): 297-305.

Voinarenko, S. M. “Reklamna stratehiia v systemi formuvan-
nia marketynhovoi polityky pidpryiemstva“ [Advertising strategy 
in the system of formation of marketing policy of the enterprise]. 
Ekonomika: realii chasu, no. 6 (22) (2015): 175-179.

Yaloveha, N. I. “Stratehichni zasady reklamnoho menedzh-
mentu pidpryiemstva“ [Strategic framework advertising manage-
ment]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 43 (2013): 
226-230.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

347БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2017
www.business-inform.net

УДК 65.012.32:658.8

фОРМувАННя СТРАТЕгІї РОЗвИТку МАРкЕТИНгОвОгО пОТЕНцІАлу  
ТОРгОвЕльНОгО пІДпРИєМСТвА

© 2017 ГРОСУЛ В. А., БУБЕНЕЦЬ І. Г., ЧАТЧЕНКО О. Є. 

УДК 65.012.32:658.8
Гросул В. А., Бубенець І. Г., чатченко О. Є. Формування стратегії розвитку маркетингового потенціалу  

торговельного підприємства
Метою написання статті є узагальнення матеріалів дослідження щодо визначення основних етапів формування ефективної стратегії розви-
тку маркетингового потенціалу торговельного підприємства та виявлення стратегічних альтернатив його розвитку в умовах конкурентного 
середовища. Запропоновано методичний підхід щодо формування стратегії розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства, 
який передбачає послідовне здійснення трьох етапів: 1 – стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства; 2 – визначення страте-
гії розвитку маркетингового потенціалу; 3 – реалізація стратегії та контроль. Обґрунтовано стратегічний план дій, який спрямований на під-
вищення результативності діяльності на основі реалізації маркетингового потенціалу, що сприяє зміцненню конкурентної позиції підприємства 
на ринку торговельних послуг. Огляд наукових праць з питань стратегій розвитку підприємства дозволив авторам виокремити стратегічні 
альтернативи розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства. Доведено, що саме тип обраної стратегії розвитку марке-
тингового потенціалу визначає можливості успішного функціонування торговельного підприємства. 
Ключові слова: маркетинговий потенціал, торговельне підприємство, стратегії розвитку, стратегічне управління.
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Гросул В. А., Бубенец И. Г., Чатченко О. Е. Формирование стратегии 

развития маркетингового потенциала торгового предприятия
Целью написания статьи является обобщение материалов исследо-
вания по определению основных этапов формирования эффективной 
стратегии развития маркетингового потенциала торгового пред-
приятия и выявление стратегических альтернатив его развития 
в условиях конкурентной среды. Предложен методический подход к 
формированию стратегии развития маркетингового потенциала 
торгового предприятия, который предусматривает последователь-
ное осуществление трех этапов: 1 – стратегический анализ марке-
тинговой деятельности предприятия; 2 – определение стратегии 
развития маркетингового потенциала; 3 – реализация стратегии и 
контроль. Обоснован стратегический план действий, направленный 
на повышение результативной деятельности на основе реализации 
маркетингового потенциала, который способствует укреплению 
конкурентной позиции предприятия на рынке торговых услуг. Обзор 
научных работ по вопросам стратегии развития предприятия по-
зволил авторам выделить стратегические альтернативы развития 
маркетингового потенциала предприятия. Доказано, что именно тип 
выбранной стратегии развития маркетингового потенциала опреде-
ляет возможности успешного функционирования предприятия. 
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, торговое предприятие, 
стратегии развития, стратегическое управление.
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За умов високої динамічності конкурентного серед-
овища виникає необхідність сталого розвитку під-
приємства на основі впровадження інноваційних 

методик менеджменту та маркетингу. Важливе значення 
для будь-якого підприємства сфери торгівлі набувають 
питання ефективності використання маркетингового 
потенціалу. Оскільки маркетинговий потенціал торго-
вельного підприємства є одним з головних структурних 
елементів загального потенціалу, то актуальним і необ-
хідним на сьогодні є стратегічне управління ним. Про-
цес забезпечення ефективності використання марке-
тингового потенціалу торговельного підприємства по-
требує організованого планування стратегій розвитку 
маркетингового потенціалу. Це актуалізує необхідність 
виявлення стратегічних альтернатив розвитку марке-
тингового потенціалу, реалізація яких забезпечить кон-
курентоспроможність торговельного підприємства. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики стра-
тегічного управління маркетинговим потенціалом вне-
сли Л. В. Балабанова [1], А. В. Балабаниць [2], В. А. Гро - 
сул [3], О. Ю. Гусєва [4], Д. Кверенс [5], Л. Мороз [6],  
Г. Морозова [7], З. Шершньова [8] та багато інших. Проте, 
враховуючи динамічні зміни в зовнішньому середовищі, 
специфіку функціонування торговельних підприємств, 
увага до проблематики формування стратегії розвитку 
маркетингового потенціалу торговельного підприєм-
ства потребує постійних досліджень. 

Метою статті є визначення основних етапів форму-
вання ефективної стратегії розвитку маркетингового по-
тенціалу підприємства сфери торгівлі та виявлення стра-
тегічних альтернатив його розвитку за сучасних умов. 

Одним із головних аспектів стійкого функціону-
вання торговельного підприємства є безперервне вдо-
сконалення системи розвитку маркетингового потенці-
алу, оскільки результативність діяльності підприємства 
залежить від ринкової позиції, мінливих зовнішніх умов, 
вимог споживачів, а також обраної стратегії підприємт-
ва. Розвиток маркетингового потенціалу торговельного 
підприємства будується на чіткому алгоритмі послідов-
ності досягнення стратегічної мети. Проведене теоре-
тичне дослідження з питань стратегічного управління 
маркетинговим потенціалом [1–15] дозволило запро-
понувати методичний підхід щодо формування страте-
гії розвитку маркетингового потенціалу торговельного 
підприємства, який передбачає послідовне здійснення 
трьох етапів (рис. 1). 

Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу є 
першим етапом процесу формування стратегії розвит-
ку маркетингового потенціалу. Визначення методу оці-
новання ефективності використання маркетингового 
потенціалу розпочинається з формулювання основної 
мети торговельного підприємства. Узагальнюючи під-
ходи авторів щодо оцінювання маркетингового потен-
ціалу підприємства в працях [1; 3; 6; 12; 13; 16], можна 
виокремити такі: 
 методи, що ґрунтуються на аналізі порівняль-

них переваг;
 методи, побудовані на основі теорії ефективної 

конкуренції;
 методи, що ґрунтуються на теорії якості товару;
 матричні методи оцінки;
 інтегральний метод;

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

І етап: Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства  
 

– визначення методу оцінки ефективності використання маркетингового потенціалу;
– оцінювання ефективності використання маркетингового потенціалу;
– дослідження сили впливу мікро- та макросередовища на формування маркетингового
   потенціалу;
– аналіз відповідності стратегічних цілей використання маркетингового потенціалу
   загальним стратегічним цілям підприємства;
– розробка стратегічних альтернатив розвитку маркетингового потенціалу

 
    
  

 
  

 
  

II етап: Визначення стратегії розвитку маркетингового потенціалу 
– обґрунтування системи цілей (відповідно до місії торговельного підприємства)
   та стратегічних орієнтирів розвитку;
– обґрунтування базової маркетингової стратегії торговельного підприємства;
– обґрунтування стратегії розвитку маркетингового потенціалу  

 
 

 
 

III етап: Реалізація стратегії та контроль  
– реалізація стратегії;
– контроль за використанням стратегії;
– оцінювання та коригування стратегічного плану

 
  
  

Рис. 1. процес формування стратегії розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства
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 метод, що ґрунтується на теорії мультиплікатора;
 метод визначення стану з точки зору стратегіч-

ного потенціалу підприємства;
 методи, що ґрунтуються на порівнянні з етало-

ном.
Використання того або іншого методу залежить від 

обраного підходу, мети оцінки, виду і повноти вихідної 
інформації, складових елементів маркетингового потен-
ціалу підприємства, що оцінюється, та інших чинників.

 Для оцінювання рівня використання маркетин-
гового потенціалу торговельного підприємства вико-
ристовують дані фінансово-господарської діяльності та 
обрані показники щодо їх аналізу, які чітко вкажуть на 
сильні та слабкі сторони. За результатами оцінювання 
рівня використання маркетингового потенціалу підпри-
ємство зможе оперативно виявити нові можливості вдо-
сконалення маркетингової діяльності, оцінити ефектив-
ність використання наявних ресурсів і можливостей. 

Оскільки маркетинговий потенціал підприємства –  
це характеристика, яка формується на основі 
взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринко-

вого середовища, його оцінка можлива лише на основі 
поєднання дії цих чинників. Виявлення та оцінка чинни-
ків впливу на формування маркетингового потенціалу 
підприємства є важливим етапом планування стратегії 
його розвитку [17]. Дослідження сили впливу чинників 
мікро- та макросередовища підприємництва дає мож-
ливість передбачити зміни в ринковому середовищі та 
своєчасно розробити рекомендації щодо вибору стра-
тегії розвитку маркетингового потенціалу відповідно до 
стратегічних орієнтирів торговельного підприємства. 
При цьому узагальнюючим результатом аналізу зовніш-
нього середовища є побудова профілю ринку, в якому 
поєднується сукупний вплив ключових сил і тенденцій 
на ринкову кон’юнктуру та який дозволить сформувати 
висновки щодо зовнішньої складової потенціалу, а також 
служитиме базою у вирішенні завдання щодо вивчення 
внутрішньої складової маркетингового потенціалу. Ана-
літичне дослідження внутрішньої складової маркетин-
гового потенціалу підприємства повинне вирішити такі 
проблемні аспекти [16; 17]:
 здійснити розподіл внутрішньої складової марке-

тингового потенціалу на відповідні підсистеми;
 відобразити ієрархію в структурі маркетинго-

вого потенціалу;
 вказати приналежність маркетингових інстру-

ментів до тієї чи іншої підсистеми маркетинго-
вого потенціалу;

 виявити напрямки зв’язків між підсистемами 
маркетингового потенціалу;

 визначити місце комплексу маркетингу як кон-
центрованої взаємодії маркетингових інстру-
ментів у системі маркетингового потенціалу 
підприємства;

 оцінити досягнутий, оптимальний та резерв-
ний рівні маркетингового потенціалу підпри-
ємства.

Для вирішення зазначених проблемних питань 
найбільш оптимальним інструментом є внутрішній ау-

дит маркетингового потенціалу підприємства. При цьо-
му, передумовою адекватних висновків є необхідність 
дотримання основних вимог щодо маркетингового 
аналізу (точність, послідовність, системність його про-
ведення), що дозволяють на кожному відрізку часу мати 
необхідну інформацію для оцінки, контролю та коригу-
вання маркетингової політики [14; 15].

Розробка ефективної стратегії розвитку можлива 
лише за умов маркетингової філософії підприєм-
ництва, відповідно до якої на перший план вино-

сяться орієнтація на потреби і запити споживачів. Успіх 
реалізації маркетингової стратегії визначається пере-
важно ефективністю комплексного використання еле-
ментів маркетингового потенціалу, які, своєю чергою, є 
генератором факторів успіху торговельного підприєм-
ства на споживчому ринку. Спираючись на наукові праці 
вчених [1–3; 6–11], ми вважаємо, що стратегічне управ-
ління маркетинговим потенціалом – це науково обґрун-
тований процес, який базується на прийнятті ефектив-
них маркетингових рішень для забезпечення стійкого 
конкурентного положення на цільовому ринку.

Стратегічне управління маркетинговим потенціа-
лом надає можливість господарюючому суб’єкту торго-
вельної галузі ефективно розвиватися за рахунок [3]:
 визначення дієвої базової стратегії розвитку 

підприємства;
 ідентифікації ефективної маркетингової стра-

тегії торговельного підприємства;
 формування системи управління діяльністю 

підприємства;
 налагодження взаємозв’язку із зовнішнім се-

редовищем на основі свого внутрішнього мар-
кетингового потенціалу.

Вважаємо, що стратегія розвитку торговельного 
підприємства – це довгостроковий план дій, який спря-
мований на підвищення результативності діяльності на 
основі реалізації маркетингового потенціалу та ефек-
тивної взаємодії із зовнішнім середовищем, що сприяє 
зміцненню конкурентної позиції та розширенню сег-
мента споживчого ринку.

Вітчизняна та зарубіжна література зі стратегіч-
ного менеджменту та маркетингу [4; 5; 7–11] визначає 
альтернативні базові стратегії розвитку (орієнтуючись 
на положення підприємства на ринку), а саме: страте-
гію концентрованого зростання, стратегію інтенсивного 
зростання, стратегію обмеженого зростання та страте-
гію скорочення (табл. 1).

На наш погляд, у процесі вибору базової марке-
тингової стратегії розвитку необхідним є врахування 
таких компонентів: стратегічна ринкова позиція торго-
вельного підприємства (оскільки кожний господарюю-
чий суб’єкт займає певний сегмент ринку, що, відповід-
но, визначає міцність його конкурентної позиції); рівень 
лояльності зовнішнього маркетингового середовища 
(оскільки обґрунтування ефективної стратегії розвитку 
неможливе без урахування впливу факторів зовнішньо-
го оточення); тип політики управління маркетинговим 
потенціалом (оскільки для кожного торговельного під-
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приємства характерні певні особливості управління 
маркетинговим потенціалом). 

Успішна реалізація базової маркетингової страте-
гії торговельного підприємства визначається системою 
цілей його розвитку. Враховуючи, що будь-яке підпри-
ємство здійснює свою діяльність в умовах складного і 
невизначеного зовнішнього середовища, ефективність 
реалізації стратегічних цілей управління маркетинго-
вим потенціалом визначається можливостями, реаліза-
ція яких, своєю чергою, залежить від сильних і слабких 
сторін підприємства. 

Вирішення завдань щодо обґрунтування та вибору 
оптимальної маркетингової стратегії розвитку з 
метою формування стійких конкурентних пере-

ваг торговельного підприємства обумовлює необхід-
ність конкретизації змісту основних етапів стратегіч-
ного управління маркетинговим потенціалом з метою 
забезпечення ефективності процесу реалізації базової 
маркетингової стратегії. Систему управління маркетин-
говим потенціалом доцільно розглядати як процес, що 
орієнтований на формування лояльності споживачів, 
гнучко реагує на зміни маркетингового середовища та 
позиціонує підприємство на ринку та у свідомості спо-
живачів як суб’єкта раціональної конкурентної поведін-
ки, яка надає можливість формувати привабливий імідж 
торговельного підприємства на довгострокову перспек-
тиву та забезпечує досягнення стратегічних конкурент-
них цілей [18]. 

На другому етапі за підсумками проведеного ана-
лізу здійснюється обґрунтування системи цілей (відпо-
відно до місії торговельного підприємства) та страте-
гічних орієнтирів розвитку, які є підґрунтям для при-
йняття рішення про поведінку підприємства на ринку, 
обґрунтування базової маркетингової стратегії та стра-
тегії розвитку маркетингового потенціалу.

Досягнення стратегічних цілей підприємства зале-
жить від готовності підприємства до реалізації певних 
стратегічних альтернатив під час здійснення переходу 
від поточного стану до бажаного та, здебільшого, визна-

чається стратегічною відповідністю маркетингового по-
тенціалу цільовим орієнтирам розвитку.

Огляд наукових праць з питань стратегій розвитку 
підприємства [3; 5–12] дозволив нам виокремити страте-
гічні альтернативи розвитку маркетингового потенціа лу 
торговельного підприємства (табл. 2).

На заключному етапі здійснюється реалізація 
стратегії та контроль. Важливим чинником успішної 
реалізації будь-якої стратегії розвитку є загальна оцін-
ка готовності торговельного підприємства до її впрова-
дження. Загальна готовність, за поглядом Гусєвої О. Ю., 
«…демонструє позитивну налаштованість на зміни на 
рівні усього підприємства і, як правило, знаходить відо-
браження у розвитку його динамічних здібностей, спря-
мованих на формування нових комбінацій ресурсів. Як 
відомо, динамічні здібності характеризують здатність 
підприємства до пошукової діяльності в умовах високої 
ринкової невизначеності, яка супроводжується великим 
потоком інформації та знань» [4]. Виходячи з цього, мож-
на стверджувати, що якщо рівень готовності торговель-
ного підприємства щодо впровадження певних страте-
гічних альтернатив високий, то воно має значні шанси 
реалізації своїх можливостей через їх розкриття в мар-
кетингових здібностях. Це сприяє прискоренню процесу 
перетворення реальних можливостей у площину стійких 
конкурентних переваг торговельного підприємства.

Контроль за використанням стратегії здійснюєть-
ся з метою своєчасного виявлення можливих відхилень 
від бажаного стану з відповідним внесенням необхідних 
коригувань в процес стратегічного управління марке-
тинговим потенціалом.

Оцінювання забезпечує перегляд ефективності 
процесу реалізації стратегії та успішності результатів. 
У зв’язку з тим, що такі компоненти стратегії, як місія, 
мета, завдання та результати SWOT-аналізу з часом змі-
нюються, тому вони потребують постійного перегляду. 
Коригування планів на цьому етапі забезпечує безпе-
рервний циклічний характер стратегічного планування 
та орієнтацію його на максимальне врахування змін у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі.

таблиця 1

Базові стратегії розвитку підприємств

Назва базової маркетингової 
стратегії характеристика стратегії

Концентрованого зростання

Стратегія посилення позиції на ринку, коли підприємство робить все, щоб з конкретним 
продуктом на цьому ринку завоювати кращі позиції. Для її реалізації потрібні великі 
маркетингові зусилля. У цьому випадку допускається здійснення «горизонтальної 
інтеграції», коли підприємство намагається встановлювати контроль над своїми  
конкурентами

Інтенсивного зростання «вперед» Стратегія мотивована забезпеченням контролю над вхідними ринками

Обмеженого зростання
Застосовується підприємствами, які вже домінують на даному ринку, тобто в умовах 
стабільності обсягів продажів і отримуваних прибутків, і проводиться з метою підтримки 
існуючого стану впродовж якомога довшого періоду

Скорочення

Стратегія припускає відмову від довгострокового погляду на бізнес на користь  
максимального одержання доходів у короткостроковій перспективі. Дана стратегія 
спрямована на максимальну економію поточних витрат підприємства за всіма їх видами. 
Здебільшого вона характерна для підприємств, існування яких перебуває під загрозою 
«виходу» з ринку

http://www.business-inform.net
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таблиця 2

Стратегічні альтернативи розвитку маркетингового потенціалу

Стратегія розвитку маркетингового 
потенціалу характеристика 

Інноваційна стратегія Дотримання балансу між результатами використання маркетингового потенціалу  
та інвестиціями в його підтримку

Стратегія розширеного відтворення 
маркетингового потенціалу

Розвиток маркетингового потенціалу підприємства за рахунок активізації 
потенційних можливостей системи управління маркетинговим потенціалом

Стратегія простого відтворення  
маркетингового потенціалу

Розвиток маркетингового потенціалу підприємства за рахунок комбінованого  
залучення наявних резервів власних маркетингових ресурсів та зовнішніх  
маркетингових ресурсів

Стратегія збереження (підтримки) 
маркетингового потенціалу

Упровадження інноваційного управління маркетинговим потенціалом на основі  
синергетичного підходу, спрямованого на активізацію управлінського процесу  
на основі врахування принципів самоорганізації з мінімальними витратами, 
підвищення ефективності діяльності підприємства ринку і найбільш повне  
задоволення потреб не тільки окремого покупця, але й суспільства в цілому

ВИСНОВКИ
Отже, використання маркетингового потенціа-

лу як складової потенціалу підприємства є запорукою 
успішного розвитку торговельного підприємства. Необ-
хідність формування стратегії розвитку маркетингового 
потенціалу обумовлена сучасним розвитком торговель-
них підприємств в умовах конкурентного середовища 
та вимагає фокусування уваги керівництва на зміни, 
що виникають у процесі функціонування підприємства. 
Вважаємо, що саме тип обраної стратегії розвитку мар-
кетингового потенціалу визначає можливості успішно-
го функціонування торговельного підприємства. Тому, 
враховуючи вищезазначене, проблематика стратегічно-
го управління маркетинговим потенціалом торговель-
них підприємств у сучасних умовах потребує постійних 
наукових розробок.                    
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Данько Ю. І., Блюмська-Данько К. В., Галинська А. В. Маркетингова система формування конкурентоспроможності 
аграрних підприємств

Метою статті є обґрунтування теоретичних і методичних положень розвитку маркетингової системи формування конкурентоспроможності 
аграрних підприємств. Проаналізовано особливості формування конкурентоспроможності підприємств, а також визначено особливу роль мар-
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Глобалізації ринкового середовища аграрних під-
приємств характеризується посиленням кон-
курентної боротьби. В умовах, що склалися, ві-

тчизняні підприємства повинні створювати ефективні 
механізми формування конкурентоспроможності на 

внутрішньому та міжнародних ринках агропродоволь-
чої продукції. Лише забезпечення сталих конкурентних 
переваг може гарантувати товарам вітчизняного вироб-
ництва стабільний попит. Беручи до уваги, що сільське 
господарство – це стратегічна галузь, розвиток якої 
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забезпечує продовольчу безпеку держави, ринкове по-
зиціонування вітчизняної агропродовольчої продукції 
є пріоритетним завданням державної політики у сфері 
агропромислового виробництва. 

Необхідно зазначити, що прибутковість аграр-
них підприємств у ринкових умовах ґрунтується на 
впровадженні концепцій маркетингу. Саме вони забез-
печують адаптивну реакцію на споживчий попит через 
раціональну організацію виробничо-збутової системи 
підприємства. Враховуючи, що комплекс маркетингу 
включає в себе товарну, цінову, комунікаційну та розпо-
дільчу складові, вплив маркетингової системи на фор-
мування конкурентних позицій аграрних підприємств є 
визначальним.

Значний вклад у дослідження питань розвитку 
маркетингової діяльності в аграрній сфері зробили  
В. Андрійчук, Т. Дудар, О. Єранкін, С. Кваша, Д. Леге-
за, В. Писаренко, П. Саблук, М. Сахацький, І. Соловйов, 
В. Рибінцев, О. Шпичак та ін. Дослідженням впливу 
детермінантів різного рівня на формування конкурен-
тоспроможності господарюючих суб’єктів присвячені 
праці таких вчених, як О. Красноруцький, М. Малік,  
С. Нестерчук, П. Пуцентейло, Н. Тарнавська, І. Яців та 
ін. Водночас необхідно констатувати, що майже відсут-
ні напрацювання щодо комплексного функціонування 
маркетингової системи в поєднанні з іншими складови-
ми механізму забезпечення конкурентоспроможності.

Основна мета даної публікації полягає в обґрун-
туванні теоретично- методичних засад формування 
маркетингової системи забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств аграрної сфери. 

Вивчення існуючих підходів до трактування по-
няття «конкурентоспроможність сільськогоспо-
дарських підприємств» [2, с. 56–57; 5, с. 34–36; 

6, с. 62] дає можливість розглядати її як спроможність 
суб’єктів ринку агропродовольчих товарів, яка проявля-
ється в конкурентному середовищі та дає змогу сфор-
мувати стійкі конкурентні переваги на перспективу. 
Її дослідження необхідно проводити не лише з техніч-
них, але і з економічних позицій. Враховуючи, що вона 
має ендогенну основу та є актуальною для конкретних 
учасників ринкових відносин, має бути сформована 
відповідна критеріальна база для її оптимального відо-
браження. Узагальнивши підходи науковців стосовно 
трактування даної категорії, доцільним є виділення не 
менше трьох базових підходів до сутності конкуренто-
спроможності підприємств. Кожне трактування цього 
поняття доповнює одне одного і визначає конкуренто-
спроможність як комплексну характеристику суб’єкта, 
що зумовлюється системою використання власних 
конкурентних преваг і дає можливість пристосовува-
тися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища 
з метою забезпечення виконання зобов’язань перед ін-
шими суб’єктами господарювання та підтримання при-
бутковості. Функціонування конкурентоспроможного 
суб’єкта агропродовольчого ринку має супроводжува-
тися реалізацією маркетингової конкурентної стратегії.

Проведений аналіз існуючих підходів до класифі-
кації маркетингових конкурентних стратегій [1, с. 111–

113; 2, с. 56–59; 3, с. 78–79] дозволив нам визначити їх 
диференціацію у відповідності до таких критеріїв, як рі-
вень спеціалізації сільськогосподарського виробництва, 
номенклатура агропродовольчої продукції, масштаб ді-
яльності підприємства та інших.

Ключовим чинником, що формує конкуренто-
спроможність сільськогосподарського підприємства, є 
конкурентоспроможність агропродовольчої продукції, 
яку він виробляє. Цей показник знаходиться в прямій 
залежності від ціни, якості та безпечності продукції. 
Зважаючи на це, вітчизняні виробники агропродоволь-
чої продукції будують свої маркетингові стратегії конку-
рентоспроможності на основі формування у споживача 
розуміння важливості якості та безпечності. Критерієм 
відповідності цих показників та формування у спожива-
чів впевненості може бути сертифікація системи управ-
ління якістю та безпекою агропродовольчої продукції. 

Необхідно констатувати, що для вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств характерними 
є подвійні підходи до процедури сертифікації: 

за вітчизняними та міжнародними стандартами якості. 
Водночас, усе більшого поширення набуває формування 
конкурентоспроможності агропродовольчої продукції з 
акцентуванням її органічного походження. Проте кіль-
кість сертифікованих вітчизняних сільськогосподар-
ських товаровиробників у системі міжнародних стан-
дартів ISO та НАССР залишається незначною.

Нами було встановлено, що у процесі побудови 
маркетингової системи формування конкурентоспро-
можності на прояв конкурентних переваг сільськогоспо-
дарських підприємств впливають такі групи факторів: 

1) агроекологічні (природно-географічна зона, еко-
логічна якість аграрних біогеоценозів, тип ґрунтів, вміст 
гумусу, агро-ландшафтні особливості та ін.);

2) ресурсні (якість та вартість сировини, трудовий 
потенціал, фінансове забезпечення, основні засоби ви-
робництва та ін.);

3) інноваційно-технологічні (сортова база, систе-
ми удобрення та захисту рослин, маркетингові, логіс-
тичні та збутові технології, застосовувані технології 
управління виробництвом та ін.);

4) організаційно-управлінські (управлінські мар-
кетингові структури, системи моніторингу та аналізу 
ринкових ситуації, інформаційна, нормативна та ста-
тистична бази, контроль якості та екологічної безпеки 
продукції, маркетинг (у тому числі екологічний та соці-
альний), виробнича, ринкова інфраструктура управлін-
ня знаннями);

5) фінансово-економічні (система оподаткування, 
механізми фінансування та кредитування, інвестиційно-
інноваційна діяльність, економічна (матеріальна) відпо-
відальність, ціноутворення з урахуванням соціальних та 
екологічних параметрів виробництва, системи страху-
вання продукції, механізми стимулювання ефективного 
використання ресурсів підприємства та ін.).

Маркетингова система забезпечення конкурен-
тоспроможності сільськогосподарських підприємств є 
ключовим інструментом, який поєднує виробника з усі-
ма рівнями зовнішнього середовища, а саме: з мікрорів-
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нем (формує внутрішню політику за комплексом марке-
тингу, забезпечує реалізацію усіх функцій), мезорівнем 
(забезпечує взаємодію з усіма контрагентами, зокрема 
постачальниками, споживачами, конкурентами тощо) та 
макрорівнем (ураховує потреби зовнішнього середови-
ща відповідно до матриці PEST). Комплексна взаємодія 
усіх елементів маркетингової системи дає можливість 
отримувати синергічні ефекти в процесі реалізації мар-
кетингової політики підприємства та здійснення його 
виробничо-комерційної діяльності в цілому.

Маркетингова діяльність сільськогосподарських 
підприємств, які у своєму розвитку орієнтова-
ні на формування стійких конкурентних пози-

цій, повинна здійснюватися у відповідній послідовності 
(рис. 1).

За результатами опитування керівників сільсько-
господарських підприємств Сумщини встановлено, що 
на сьогодні вони, з одного боку, відчувають потребу в 
інформації, з іншого – зазнають значних труднощів при 
її пошуку та забезпеченні достовірності, систематич-
ності та оперативності щодо номенклатури, цін, по-
питу та пропозиції, місткості ринку, правових аспектів 
діяльності тощо. Відсутність такого роду інформації 
збільшує ризики прийняття неправильних маркетин-
гових рішень, здатних не тільки знизити ефективність 
виробництва та реалізації продукції, але й спричини-
ти значні збитки. З метою виправлення даної ситуації 
підприємствам необхідно застосовувати тристоронню 
систему маркетингового інформаційного забезпечення, 
яка складається з державної консультаційної служби, 
створеної у складі управлінь (департаментів) агропро-
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Рис. 1. Маркетинговий ланцюг сільськогосподарських підприємств

Виконання кожного етапу має проводитися за 
правилами маркетингового дослідження, яке включає 
формування проблеми, або питання, яке треба дослі-
дити, збір необхідної вторинної, первинної інформації, 
їх аналіз і викладення результатів, прийняття рішення 
щодо розв’язання існуючої проблеми або питання. 

Важливим аспектом розвитку конкурентоспро-
можності вітчизняних сільськогосподарських підпри-
ємств на основі побудови маркетингової системи є вра-
хування галузевих особливостей агропромислового ви-
робництва, передусім, дії сезонних факторів. Найвищий 
рівень цін на зерно і соняшник спостерігається в квітні –  
червні (до нового врожаю); молоко – в листопаді – бе-
резні (в даний період знижується пропозиція). Ціни на 
м’ясо коливаються залежно від обсягів виробництва та 
реалізації, ступеня насиченості ринку та платоспромож-
ності кінцевих споживачів. Крім того, рівень цін на про-
дукцію сільськогосподарських підприємств коливається 
залежно від каналів збуту, що використовуються [2].

Дослідження прикладних аспектів діяльності віт-
чизняних сільськогосподарських підприємств у сфері 
інформаційно-комунікаційної політики вказують на 
те, що концепція інтегрованих маркетингових кому-
нікацій в аграрній сфері вимагає ретельно зваженої та 
скоординованої взаємодії усіх каналів комунікації для 
формування чіткого, послідовного та переконливого 
уявлення про сільськогосподарське підприємство та 
його продукцію на ринку. Внаслідок цього у потенцій-
них споживачів формується певна поведінкова реакція, 
яку доцільно визначати через аналіз прихильності до 
товару, а саме: визначення рівня прихильності (частка 
покупців, які, придбавши продукцію одного разу, ста-
ють систематичними партнерами) та рівня залучення 
(частка споживачів, які купують товари конкурентів та 
переключаються на них). 

мислового розвитку на місцях; маркетингового міжгос-
подарського кооперативу; маркетингового підрозділу 
(маркетолога) в організаційній структурі підприємства. 
Такий підхід дозволить надавати всебічну інформацій-
ну підтримку сільськогосподарським підприємствам у 
прийнятті ефективних управлінських рішень.

У загальному вигляді маркетингова система фор-
мування конкурентоспроможності сільськогос-
подарського підприємства діє в синергетичному 

поєднанні з виробничою, організаційно-управлінською, 
мотиваційною, фінансово-інвестиційною, інноваційно-
технологічною, антикризовою та інформаційно-кому-
нікаційною системами. Сільськогосподарське підпри-
ємство, яке орієнтоване на довгострокове утримання 
конкурентних переваг, надає маркетинговій системі 
функції управляючої системи (рис. 2). 

Дослідження показали, що маркетингова система 
управління конкурентоспроможністю сільськогоспо-
дарського підприємства розглядається як комплексна 
і досить складна динамічна і ймовірнісна система. Тим 
самим система управління конкурентоспроможністю 
підприємства розглядається складовою частиною за-
гальної маркетингової системи сільськогосподарського 
підприємства.

Запропонована на рис. 2 архітектоніка маркетин-
гової системи управління конкурентоспроможні стю 
сільськогосподарського підприємства відображає взає-
мозв’язки керуючої, керованої, цільової адаптивної під-
систем та підсистеми забезпечення, а також компонент, 
що характеризують зворотний зв’язок та зв’язок із зо-
внішнім середовищем. Останнє дозволяє створити в 
сільськогосподарському підприємстві раціональну си-
стему управління його конкурентоспроможністю. 
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результативності
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Рис. 2. Архітектоніка маркетингової системи формування конкурентоспроможності  
сільськогосподарського підприємства

Важливим завданнями при побудові маркетингової 
системи формування конкурентоспроможності є 
запобігання можливим ризикам. У межах страте-

гії зниження ризику найпоширенішими інструментами є 
лімітування та диверсифікація. Лімітування застосову-
ють українські підприємства, але на значну кількість ри-
зикових подій воно не має впливу, наприклад, зростан-
ня цін на сировину, енергоносії тощо. Диверсифікація ж 
потребує залучення значної кількості ресурсів, які в під-
приємства є обмеженими. Стратегія прийняття ризиків 
є найпростішою у застосуванні й поширеною в Україні. 
Інструментом її реалізації є формування резервів. Недо-
ліком стратегії прийняття ризиків є необхідність замо-
роження активів підприємства. Крім того, важко оціни-
ти ефективність резервування як інструменту зниження 
ризику. Але істотною перевагою є залишення коштів у 
межах підприємства [7, с. 104–106].

Система ідентифікації маркетингових ризиків до-
зволить запобігти негативним наслідкам, що пов’язані 
з мінливим маркетинговим середовищем, мінімізувати 
втрати через високий рівень організаційних, закупівель-
них, цінових, збутових та інноваційних ризиків, а також 
створить передумови для прийняття обґрунтованих 
маркетингових рішень, що забезпечить підвищення кон-
курентоспроможності. Зниження маркетингових ризи-
ків сільськогосподарських підприємств має відбуватися 
на основі використання чинників впливу на поведінку 
споживачів. Крім того, управління маркетинговими 
ризиками має ґрунтуватися на активній роботі з фор-
мування додаткового попиту. У конкурентній боротьбі 
перемагає те підприємство, яке краще вирішує про-
блеми споживачів, використовуючи нові методи мар-
кетингової діяльності. Відповідно, основою управління 
системою зниження маркетингових ризиків аграрного 
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підприємства є вплив на поведінку споживачів завдяки 
врахуванню інтересів суб’єктів маркетингової взаємодії: 
підприємства-виробника, переробного підприємства 
і споживача. Управління ризиками в маркетинговій ді-
яльності сільськогосподарських підприємств має пе-
редбачати формування стратегій управління ринковою 
поведінкою вказаних груп споживачів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у ході дослідження були виявлені 

особливості побудови маркетингової системи форму-
вання конкурентоспроможності аграрних підприємств. 
Обґрунтовуючи теоретико-методичні засади в меж-
ах заявленого предмета дослідження, ми намагалися 
максимально враховувати специфіку аграрної галузі 
та агропродовольчих ринків як середовища діяльності 
підприємств. Відповідно, встановлено, що інтеграція 
маркетингової системи формування конкурентоспро-
можності в менеджмент сільськогосподарського під-
приємства передбачає її поєднання з іншими системами 
управління діяльністю та його функціонування з ураху-
ванням можливих ризиків. Останнє передбачає вплив 
маркетингової системи на всі сфери активності підпри-
ємства, формування конкурентних переваг набуває ви-
значеності та системності, що дозволяє отримувати си-
нергетичні ефекти від їх створення та реалізації.           
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