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Абрамов Ф. В. Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил
Мета статті полягає у виділенні критеріїв доцільності реформування неефективних формальних правил і визначенні напрямків підвищення їх 
ефективності. Виділено критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил. Доведено, що у випадку 
безумовно неефективних формальних правил, відповідно до запропонованих критеріїв доцільності реформування, єдиний тип неефективних фор-
мальних правил, реформування якого є недоцільним, – етично неефективні формальні правила у вузькому сенсі. Для випадків, коли реформування 
безумовно неефективних формальних правил є доцільним, запропоновано заходи підвищення їх ефективності. Показано, що у випадку умовно 
неефективних формальних правил, що характеризуються як цільовою, так й трансакційною неефективністю, рівень трансакційних витрат усу-
нення зовнішніх чинників неефективності є єдиним критерієм доцільності реформування, а заходи щодо підвищення ефективності даної групи 
формальних правил мають полягати в усуненні зовнішніх чинників неефективності відповідних умовно неефективних формальних правил.
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Абрамов Ф. В. Критерии целесообразности реформирования  
условно и безусловно неэффективных формальных правил

Цель статьи заключается в выявлении критериев целесообразности 
реформирования неэффективных формальных правил и определении 
направлений повышения их эффективности. Выделены критерии целе-
сообразности реформирования условно и безусловно неэффективных 
формальных правил. Доказано, что в случае безусловно неэффективных 
формальных правил, в соответствии с предложенными критериями 
целесообразности реформирования, единственный тип неэффектив-
ных формальных правил, реформирование которого нецелесообразно, –  
этично неэффективные формальные правила в узком смысле. Для слу-
чаев, когда реформирование безусловно неэффективных формальных 
правил является целесообразным, предложены методы повышения 
их эффективности. Показано, что в случае условно неэффективных 
формальных правил, которые характеризуются как целевой, так и 
трансакционной неэффективностью, уровень трансакционных издер-
жек устранения внешних факторов неэффективности является един-
ственным критерием целесообразности реформирования, а меры по 
повышению эффективности данной группы формальных правил долж-
ны заключаться в устранении внешних факторов неэффективности 
соответствующих условно неэффективных формальных правил.
Ключевые слова: трансакционные издержки, бюрократические про-
цедуры, критерии эффективности.
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The article is aimed at identifying criteria for the appropriateness of reform-
ing the inefficient formal rules and determining directions for improving their 
efficiency. Criteria for the appropriateness of reforming both the condition-
ally and the unconditionally inefficient formal rules have been allocated. It is 
proved that in case of unconditionally inefficient formal rules, in accordance 
with the proposed criteria for the appropriateness of reforming, the only type 
of inefficient formal rules, reforming which will be inappropriate, are the ethi-
cally ineffective formal rules in the narrow sense. In the cases where reform-
ing the unconditionally inefficient formal rules is appropriate, methods to im-
prove their efficiency have been proposed. It has been shown that in the case 
of conditionally inefficient formal rules, which are characterized by both the 
target and the transaction inefficiency, level of transaction costs on removing 
the external inefficiency factors is the sole criterion for the appropriateness 
of reforming, and measures to improve the efficiency of this group of formal 
rules must consist in removing the external inefficiency factors of the related 
conditionally inefficient formal rules.
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З часів появи перших робіт Д. Норта [1] важливість 
формальних правил стала незаперечною. Ефектив-
ність чи неефективність чинних формальних пра-

вил є головним чинником для економічного зростання 
та інших аспектів економічного та суспільного життя. 
Відповідно, через цю надзвичайну важливість чинних 
формальних правил для економічного розвитку багато 
досліджень присвячується виявленню причин виник-
нення та існування неефективних формальних правил. 
Оскільки проблема неефективності чинних формальних 
правил є актуальною для багатьох країн світу, ще біль-
шого значення, ніж визначення причин неефективності 

формальних правил, набуває пошук шляхів підвищення 
їх ефективності.

Причини та наслідки змін інституціональних ра-
мок вже самі по собі викликають закономірну увагу до-
слідників [2, 3]. При цьому вивчаються як формальні, 
так і неформальні інституціональні рамки [4]. Також 
дослідників цікавлять чинники, що обумовлюють при-
чини ефективності/неефективності інститутів та при-
чини відмінностей у їх ефективності в різних країнах [5]. 
Проте найбільшу зацікавленість науковців викликають 
цілеспрямовані інституціональні реформи як в окремих 
сферах [6], так і докорінні інституціональні реформи, 
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що відбуваються в багатьох країнах. Тому метою статті 
є виділення критеріїв доцільності реформування умов-
но та безумовно неефективних формальних правил і 
визначення напрямків підвищення їх ефективності як 
в умовах наявності зовнішніх чинників неефективності 
формальних правил, так і в умовах їх відсутності.

Підвищення ефективності чинних формальних 
правил є надзвичайно актуальним і важливим 
для економічного розвитку. Проте самі по собі 

усвідомлення необхідності та готовність до реформуван-
ня інституціональних рамок не гарантує того, що ефек-
тивність формальних правил дійсно буде підвищена. Для 
успішного реформування неефективних формальних 
правил необхідно не лише усвідомлювати необхідність 
цього, але й знати чинники, що призводять до неефектив-
ності формальних правил, і розуміти, яким чином можна 
досягти поставленої мети. У протилежному випадку ре-
форми виявляться недієвими, і ефективність реформова-
них формальних правил буде такою ж низькою, що і по-
передніх формальних правил, або навіть гіршою.

Розуміння причин неефективності чинних фор-
мальних правил та шляхів їх усунення може бути корис-
ним і при копіюванні та адаптації до місцевих умов фор-
мальних правил, що виявили свою ефективність в інших 
країнах. Бо в багатьох випадках ефективність запозиче-
них формальних правил значною мірою залежить від 
ефективності інших елементів інституціональних ра-
мок, що склалися в країні, та інших зовнішніх чинників.

Зрозуміло, що неможливо розробити один універ-
сальний метод підвищення ефективності формальних 
правил, який був би однаково дієвим для всіх можли-
вих типів неефективності формальних правил. Існує 
безліч причин неефективності формальних правил, і в 
кожному окремому випадку може діяти своя комбіна-
ція причин. Проте, виділивши основні типи неефектив-
ності формальних правил, можна, принаймні, виділити 
основ ні напрямки підвищення ефективності для кожно-
го окремого типу неефективних формальних правил.

Для оцінки ефективності формальних правил на-
ми було запропоновано три критерії ефективності/не-
ефективності формальних правил [7]:
 цільова неефективність;
 трансакційна неефективність;
 етична неефективність.

Відповідно до названих критеріїв ефективності 
можна виділити три типи неефективних формальних 
правил. По-перше, неефективні формальні правила, 
що в принципі нездатні досягти поставленої мети че-
рез критичні помилки, що були допущені під час їх 
розробки – формальні правила, що характеризуються 
цільовою неефективністю. По-друге, неефективні фор-
мальні правила, що теоретично дозволяють досягти по-
ставленої мети, але пов’язані з надзвичайно високими 
трансакційними витратами бюрократичних процедур – 
трансакційно неефективні формальні правила. По-тре-
тє, неефективні формальні правила, що суперечать 
морально-етичним нормам суспільства, – етично не-
ефективні формальні правила.

Крім того, усі можливі неефективні формальні 
правила можуть бути поділені на дві великі групи: без-
умовно неефективні формальні правила та умовно не-
ефективні формальні правила [8].

Перша з названих груп – безумовно неефектив-
ні формальні правила – об’єднує формальні правила, 
неефективність яких обумовлена недоліками самих 
формальних правил або їх неефективною реалізацією. 
Ступень неефективності формальних правил цієї групи 
не залежить від особливостей реалізації інших елемен-
тів інституціональних рамок країни. З виділених нами 
трьох типів ефективності формальних правил безумов-
но неефективні формальні правила можуть характери-
зуватися будь-яким типом неефективності.

На відміну від попередньої групи неефективних 
формальних правил друга група – умовно неефективні 
формальні правила – об’єднує формальні правила, не-
ефективність яких обумовлена зовнішніми чинниками 
неефективності: відсутністю чи неефективністю інших 
формальних правил, особливостями структури ринку, 
тощо. Умовно неефективні формальні правила можуть 
характеризуватися лише двома типами неефективності: 
цільовою та трансакційною неефективністю.

Перед подальшим розглядом необхідно визна-
чити, що саме ми розуміємо під підвищенням 
ефективності або реформуванням чинних фор-

мальних правил і доцільністю/недоцільністю їх рефор-
мування. Реформування чинних формальних правил, 
вочевидь, передбачає внесення певних змін у самі фор-
мальні правила, чи до принципів їх реалізації, проте 
підвищення ефективності певних формальних правил 
може вимагати настільки глибоке їх переопрацювання, 
що правильніше вже буде казати не про реформування, 
а про необхідність їх заміни альтернативними формаль-
ними правилами, що дозволяють більш ефективно до-
сягти поставленої мети. А оскільки не існує чіткої межі 
між внесенням змін до чинних формальних правил та 
зміною самих формальних правил, то ми далі будемо 
розглядати будь-яке реформування чинних формальних 
правил як зміну одного альтернативного набору фор-
мальних правил на інший, а вислови «реформування 
формальних правил» та «заміна формальних правил» 
використовувати як синоніми.

Наскільки б важливим не було підвищення ефек-
тивності формальних правил, існують випадки, коли 
реформування неефективних формальних правил є не-
доцільним.

По-перше, сама мета, для досягнення якої були 
розроблені неефективні формальні правила, може вия-
витись хибною. У цьому разі замість намагань підвищи-
ти ефективність даних формальних правил доцільніше 
буде їх взагалі скасувати.

По-друге, в окремих випадках, навіть коли обрано 
найефективніший з усіх можливих альтернативних на-
борів формальних правил, що регулюють певне питан-
ня, трансакційні витрати заміни неефективних чинних 
формальних правил можуть виявитись настільки висо-
кими, що перевищуватимуть будь-яку можливу перева-
гу від впровадження альтернативного набору формаль-
них правил.
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По-третє, альтернативні формальні правила мо-
жуть характеризуватися значною прямою несиметрич-
ністю, через що зацікавлені групи можуть легко домог-
тися їх скасуванні, бо витрати на скасування таких пра-
вил набагато нижче витрат на їх прийняття.

У всіх зазначених випадках реформування чинних 
формальних правил є об’єктивно неможливим, і най-
більш раціональним рішенням буде відтермінувати або 
взагалі відмовитися від намагань підвищити ефектив-
ність даних формальних правил.

Відповідно до вищезазначеного можна сформулю-
вати такі критерії доцільності реформування неефек-
тивних формальних правил:
 прийнятність для суспільства мети, досягнен-

ню якої мають сприяти неефективні формальні 
правила;

 низький рівень трансакційних витрати заміни 
формальних правил, порівняно з очікуваною 
перевагою від їх зміни;

 відсутність прямої несиметричності альтерна-
тивних формальних правил.

Очевидно, що реформування неефективних фор-
мальних правил буде доцільним лише тоді, коли вико-
нуються всі критерії доцільності.

Спочатку розглянемо теоретичну можливість та 
доцільність підвищення ефективності безумовно не-
ефективних формальних правил.

Ефективність безумовно неефективних формаль-
них правил не залежить від наявності чи відсут-
ності жодних зовнішніх факторів і, як вже зазна-

чалося раніше, причина їх неефективності криється у 
вадах самих формальних правил чи помилках під час їх 
реалізації. Тому в тих випадках, коли реформування без-
умовно неефективних формальних правил є доцільним, 
дійсно дієві заходи з підвищення ефективності даної 
групи неефективних формальних правил мають перед-
бачати внесення змін безпосередньо до самих формаль-
них правил або коригування методів їх реалізації.

Відповідно до визначення формальні правила, що 
характеризуються цільовою неефективністю, не дозво-
ляють досягти поставленої мети через вади самих фор-
мальних правил, тому досягнення поставленої мети стає 
можливим тільки після скасування даних формальних 
правил і прийняття інших, альтернативних, формальних 
правил, що характеризуються більшою цільовою ефек-
тивністю. Наявність же альтернативних формальних 
правил можна вважати практично гарантованою тому, 
що у переважній більшості випадків поставлена мета 
може бути досягнута різними шляхами, кожному з яких 
відповідає свій варіант формальних правил.

Тому якщо мета, досягненню якої має сприяти 
реформоване формальне правило, є прийнятною для 
суспільства, а також виконуються й інші критерії до-
цільності, то реформування безумовно неефективних 
формальних правил, що характеризуються цільовою не-
ефективністю, є не лише доцільним, але й можливим.

На відміну від попереднього типу неефективних 
формальних правил трансакційно неефективні фор-
мальні правила дозволяють досягти поставленої мети, 

але її досягнення пов’язане з високим рівнем трансак-
ційних витрат бюрократичних процедур. Саме це й є 
основною причиною неефективності даних формальних 
правил – підприємці та пересічні громадяни, намагаю-
чись зменшити рівень власних трансакційних витрат 
бюрократичних процедур, просто ухиляються від до-
тримання вимог чинних формальних правил і вдаються 
до корупційних схем або користуються паралельними 
неформальними правилами.

В умовах безумовної неефективності рівень транс-
акційних витрат бюрократичних процедур обумовлю-
ється кількістю та заплутаністю бюрократичних проце-
дур, що передбачені безпосередньо самими трансакцій-
но неефективними формальними правилами. Як і в по-
передньому випадку, підвищення ефективності транс - 
акційно неефективних формальних правил передбачає 
реформування самих формальних правил. Проте заміна 
чинних формальних правил альтернативними є зайвою – 
для підвищення ефективності даного типу неефектив-
них формальних правил достатньо лише прибрати зайві 
бюрократичні процедури.

Скасування численних суперечливих бюрократич-
них процедур і усунення організаційних недолі-
ків у реалізації формальних правил не вимагають 

значних зусиль і, відповідно, очікувані переваги від ре-
формування трансакційно неефективних формальних 
правил, у вигляді зменшення рівня трансакційних витрат 
бюрократичних процедур, будуть знач но більшими за 
трансакційні витрати, що пов’язані з усуненням зайвих 
бюрократичних бар’єрів. Навіть у тих випадках, коли 
чинні формальні правила вже є достатньо ефективни-
ми, реформування матиме сенс, бо очікувані переваги 
все одно будуть перевищувати незначні витрати оскар-
ження зайвої бюрократичної процедури. Тому можна 
впевнено стверджувати, що у випадку безумовної не-
ефективності заходи з підвищення ефективності тран-
сакційно неефективних формальних правил є доцільни-
ми за будь-яких обставин.

Мабуть найбільш суперечливим є питання дореч-
ності підвищення ефективності етично неефективних 
формальних правил. Мета, якій мають сприяти етично 
неефективні формальні правила, суперечить морально-
етичним нормам всього суспільства чи значної його 
частини, що призводить до того, що значні шари сус-
пільства ухиляються від дотримання даних формаль-
них правил. Тому поставлена мета може бути досягнута 
лише за рахунок зростання витрат примусу до їх вико-
нання. Очевидно, що чим більшою буде частка населен-
ня, що не схвалює відповідні формальні правила, тим 
більшими будуть витрати, пов’язані з примусом незгод-
них до виконання даних формальних правил.

Фактично, питання доцільності реформування 
етично неефективних формальних правил зводиться до 
того, чи вважати мету, якій мають сприяти дані етично 
неефективні формальні правила, хибною, чи ні. Якщо 
мета буде визнана хибною, то, відповідно до запропо-
нованих нами критеріїв доцільності, реформування 
відповідних формальних правил буде недоречним, і 
найкращім рішенням буде їх повне скасування. У проти-
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лежному випадку реформування етично неефективних 
формальних правил слід визнати доцільним, і єдиним 
шляхом підвищення їх ефективності буде примус до їх 
виконання.

Чи згодне буде суспільство піти на ці витрати, на-
магаючись досягти поставленої мети, залежатиме від 
того, наскільки цінують свої етичні переконання за-
цікавлені групи та від їх обізнаності щодо реального 
співвідношення потенційних переваг від досягнення 
поставленої мети та загальних витрат її досягнення. 
Таким чином, у загальному випадку, неможливо дати 
однозначну відповідь щодо доцільності реформування 
етично неефективних формальних правил.

Якщо ж дати більш вузьке визначення етично не-
ефективних формальних правил, згідно з яким етично 
неефективними слід вважати лише ті формальні прави-
ла, що суперечать морально-етичним нормам суспіль-
ства та очікувані переваги від застосування яких є мен-
шими за витрати примусу та можливі негативні зовніш-
ні ефекти, то мету етично неефективних формальних 
правил у вузькому сенсі слід визнати хибною.

Таким чином, реформування етично неефективних 
формальних правил у вузькому сенсі є недоцільним.

Тепер розглянемо доцільність та можливі напрям-
ки підвищення ефективності умовно неефектив-
них формальних правил.

Зовнішні чинники можуть призводити як до цільо-
вої, так й до трансакційної неефективності формальних 
правил, але головною особливістю умовно неефектив-
них формальних правил є те, що їх ефективність зале-
жить від наявності зовнішніх чинників неефективності. 
За відсутності зовнішніх чинників неефективності дані 
формальні правила можуть бути найефективнішими з 
усіх альтернативних формальних правил, що регулюють 
одне й теж саме питання. Тому, незалежно від конкрет-
ного типу неефективності, єдиною можливістю підви-
щити ефективність умовно неефективних формальних 
правил є усунення відповідних зовнішніх чинників.

Залежність від зовнішніх чинників визначає також 
і доцільність реформування формальних правил.

З першого погляду, оскільки умовно неефективні 
формальні правила є ефективними за відсутності зовніш-
ніх чинників неефективності, може здаватися, що підви-
щення ефективності цих формальних правил шляхом 
усунення зовнішніх чинників неефективності буде дореч-
ним за будь-яких обставин. Проте це не завжди так.

Під час визначення доцільності реформування 
умовно неефективних формальних правил необхідно 
звертати увагу на два чинники: вартість усунення зо-
внішніх чинників неефективності та тривалість перехід-
ного періоду, тобто часу, що необхідний для їх усунення.

Теоретична можливість усунення зовнішніх чин-
ників неефективності ще не є гарантією доцільності 
реформування умовно неефективних формальних пра-
вил. Успішність подібних реформ напряму залежатиме 
від того, наскільки легко можуть бути усунені зовніш-
ні чинники. Тобто від величини трансакційних витрат 
усунення зовнішніх чинників – витрат, що має понести 
суспільство, намагаючись усунути відповідні зовнішні 

чинники. У випадку умовно неефективних формальних 
правил витрати усунення зовнішніх чинників виступа-
ють в ролі трансакційних витрат заміни неефективних 
формальних правил – одного з критеріїв доцільності ре-
формування. Тому чим вище будуть витрати усунення, 
тим менш доцільним буде намагання підвищити ефек-
тивність умовно неефективних формальних правил,  
і після досягнення певного граничного рівня витрат усу-
нення для суспільства, як і у випадку принципової не-
можливості усунення зовнішніх чинників, доцільнішим 
стає відмовитись від реформування умовно неефектив-
них формальних правил.

Теж саме стосується заміни умовно неефективних 
формальних правил на альтернативні формальні прави-
ла, ефективність яких не залежать від зовнішніх чинни-
ків: у випадку високого рівня трансакційних витрат за-
міни – реформування недоцільне.

Крім того, слід враховувати, що навіть у тих ви-
падках, коли не існує принципових перепон для 
усунення зовнішніх чинників неефективності 

та їх усунення не вимагає від суспільства неприйнятно 
високих витрат, все одно реформування, у окремих ви-
падках, може вимагати значного часу, протягом якого 
відповідні умовно неефективні формальні правила бу-
дуть залишатися неефективними з усіма негативними 
наслідками. У тих випадках, коли усунення зовнішніх 
чинників неефективності вимагає тривалого перехідно-
го періоду, дію відповідних умовно неефективних фор-
мальних правил варто призупинити й ввести їх в дію 
лише після закінчення перехідного періоду.

Формально, у короткостроковому періоді зовніш-
ні чинники неефективності, усунення яких вимагає три-
валого перехідного періоду можуть бути представлені 
як зовнішні чинники, усунення яких вимагає витрат ви-
щих за очікуванні переваги.

Враховуючи, що за відсутності зовнішніх чинників 
неефективності умовно неефективні формальні правила 
є ефективними, можна стверджувати, що єдиний кри-
терій доцільності реформування для даної групи фор-
мальних правил – рівень трансакційних витрат усунен-
ня зовнішніх чинників чи заміни формальних правил.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зробити такі висновки.
По-перше, найбільш важливими факторами, що 

призводять до недоцільності реформування неефектив-
них формальних правил, є: хибність мети, досягненню 
якої мали сприяти формальні правила, що планувалося 
реформувати; перевищення трансакційних витрат на 
заміну очікуваної переваги від впровадження альтерна-
тивного набору формальних правил; значна пряма неси-
метричність альтернативних формальних правил.

По-друге, у випадку безумовно неефективних фор-
мальних правил реформування може бути доцільним 
для трансакційно неефективних формальних правил та 
формальних правил, що характеризуються цільовою не-
ефективністю. При виконані всіх критеріїв доцільності 
реформування безумовно неефективних формальних 
правил передбачає внесення змін безпосередньо до са-
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мих формальних правил чи їх заміну більш ефективни-
ми альтернативними формальними правилами.

По-третє, основною особливістю умовно неефек-
тивних формальних правил є те, що заходи з підвищення 
їх ефективності мають бути націлені не на реформуван-
ня самих формальних правил, а на усунення зовнішніх 
чинників неефективності. При цьому єдиним чинником, 
що визначає доцільність реформування умовно неефек-
тивних формальних правил, є рівень трансакційних ви-
трат на усунення зовнішніх чинників неефективності. 
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Бабій М. В. Адаптивна поведінка домогосподарств і ризики інституційних пасток в умовах трансформаційних процесів
Розкриваються перетворені форми реалізації принципу переваги ліквідності в умовах тривалої нестабільності доходів та цін як підстава мута-
ції адаптивної поведінки домогосподарств. Охарактеризовано макроекономічні та інституційні наслідки трансформації збереження ліквідності 
у збереження споживчих запасів домогосподарств в умовах аномальної цінової нестабільності. Розкрито вплив уповільнення обігу запасів на 
прискорення обігу грошей та падіння ВВП. Показано, що схильність держави перекладати на домогосподарства функцію кредитора останньої 
інстанції, який в будь-якому разі зможе найти спосіб виживання, не враховує специфічних форм адаптивної поведінки домогосподарств та несе 
в собі ризик тотальної деінституціоналізації господарчої системи та заміни державних регулятивних механізмів на механізми прямого насиль-
ства. Доведено, що соціальні обмеження на політику фінансової стабілізації повинні бути стратегічним орієнтиром для держави, яка вимушена 
шукати шляхи інтеграції у глобальний простір в умовах небезпечних розривів та шоків внутрішнього та зовнішнього походження. 
Ключові слова: домогосподарство, адаптація, інфляція, схильність до збереження, інституційна пастка, ризик, фінансова стабілізація, соціальні 
обмеження.
Бібл.: 15. 

Бабій Максим Володимирович – аспірант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет 
ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
E-mail: mbabiy@ukr.net

УДК 330.16
Бабий М. В. Адаптивное поведение домохозяйств  
и риски институциональных ловушек в условиях 

трансформационных процессов
Раскрываются превращённые формы реализации принципа предпо-
чтения ликвидности в условиях длительной нестабильности дохода и 
цен как предпосылка мутации адаптивного поведения домохозяйств. 
Охарактеризованы макроэкономические и институциональные по-
следствия трансформации сбережения ликвидности в сбережения 
потребительских запасов домохозяйств в условиях аномальной цено-
вой нестабильности. Раскрыто влияние замедления оборота запасов 
на ускорение оборота денег и падение ВВП. Показано, что склонность 
государства перекладывать на домохозяйства функцию кредитора 
последней инстанции, который в любом случае сможет найти способ 
выживания, не учитывает специфических форм адаптивного поведе-
ния домохозяйств и несёт в себе риск тотальной деинституционали-
зации хозяйственной системы и замены государственных регулятив-
ных механизмов на механизмы прямого насилия. Доказано, что соци-
альные ограничения на политику финансовой стабилизации должны 
быть стратегическим ориентиром для государства, которое вынуж-
дено искать пути интеграции в глобальное пространство в условиях 
опасных разрывов и шоков внутреннего и внешнего происхождения.
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requisite for mutation of the adaptive conduct of households are disclosed. 
The macroeconomic and institutional impacts of transformation of saving the 
liquidity into the stocks of consumer savings of households in terms of the 
abnormal price volatility have been characterized. Influence of slowing the 
turnover of stocks on accelerating the turnover of money along with reducing 
GDP has been disclosed. It is shown that the propensity of the State to pass 
on to households the function of lender of the final instance, which in any 
case would be able to find a way to its survival, ignores the specific forms 
of adaptive conduct of households and includes the risk of a total de-institu-
tionalization of the economic system together with replacement of the State 
regulatory mechanisms with the mechanisms of direct violence. It has been 
proven that social restrictions to the policy of financial stabilization must be 
a strategic benchmark for the State, which is being forced to seek ways to 
integrate into the global space in the conditions of dangerous ruptures and 
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В умовах посилення впливу на економіку України 
з боку невизначеного та конфліктного середо-
вища особливого значення набувають адаптивні 

можливості як національної економіки в цілому, так і 
її окремих агрегованих суб’єктів. З токи зору важливих 
проблем теорії та практики економічного розвитку в 
умовах глобальної перехідності актуальними вигляда-
ють питання меж та наслідків адаптивних реакцій з боку 
домогосподарств. 

Питання адаптації домогосподарств до коливань 
економічної кон’юнктури в науковій літературі роз-
глядаються або в контексті забезпечення соціальної та 
макроекономічної стабільності [5, 7, 11, 14], або з точки 
зору оцінки внутрішніх механізмів прийняття адаптив-
них рішень [1, 4, 6, 10, 12, 13, 15]. Особливий зріз аналізу 
адаптивної поведінки уявляють собою спроби розгляду 
впливів історичних або трансформаційних процесів [2, 
3, 8, 9]. 
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Метою статті є аналіз механізмів адаптивної по-
ведінки домогосподарств з точки зору оцінки загроз 
потрапляння господарчої системи у стан інституційної 
пастки.

Ззовні адаптація домогосподарств до шоків у до-
ходах або цінах виглядає або як скорочення/збіль-
шення обсягів споживання та постачання благ, або 

як зміна структури та умов життєдіяльності. Тому біль-
шість концептуальних підстав аналізу життєдіяльності 
домогосподарств одночасно є і підставами дослідження 
їх адаптивної поведінки. Більш складною проблемою 
для домогосподарств є зміна у правилах, коли доступ до 
благ ускладнюється через інституційні зміни. Більшість 
теоретичних моделей виходить з припущення про не-
змінність інституційних умов та стимулів, про що прямо 
писав Дж. М. Кейнс [6]. Це дає можливість теоретикам 
зосередитися на функціональних умовах досягнення по-
точної та довгострокової рівноваги домогосподарств. 

Однак сьогоднішня ситуація для багатьох країн 
світу, включаючи й Україну, є ситуацією радикальних 
зрушень, що зачіпають не лише інституційні форми їх 
життєдіяльності, але й ціннісні підстави прийняття еко-
номічних рішень. У таких умовах значні ресурси можуть 
витрачатися не на максимізацію корисності домогоспо-
дарств, а на пошук нового статусу, більш менш стійких 
інституційних умов. Однак такі умови можуть виявити-
ся насправді інституційною пасткою, де рівновага спо-
живача досягається на низькому рівні. 

Відповідно до постулатів неокласичної економіч-
ної теорії економічною метою життєдіяльності домо-
господарств є споживання, яке спрямовано на задо-
волення потреб його членів. Це відрізняє статус домо-
господарств від статусу фірм, метою яких є одержання 
прибутку за рахунок виробництва та реалізації товарів 
і послуг. Такий підхід допомагає встановити первинні 
підстави розрізнення макроекономічних суб’єктів, але 
не враховує економічний потенціал домогосподарств, 
який у процесі його реалізації спричиняє значний вплив 
на сукупні попит і пропозицію. 

Частково цю обмеженість неокласики у тракту-
ванні місії домогосподарств подолав Дж. М. Кейнс. Він 
вважав, що сукупний ефект рішень, прийнятих домаш-
німи господарствами, визначає темпи економічного 
зростання, сальдо торгового балансу, обсяг випуску, рі-
вень зайнятості [6]. Макроекономічний статус домогос-
подарств не може бути зведений лише до функції кін-
цевого споживання, тому що він включає принципово 
важливі функції постачальника ресурсів. Водночас су-
купний адаптивний потенціал раціональних рішень до-
могосподарств є обмеженим, внаслідок чого економічна 
система має потребу у зовнішніх стабілізаторах. Ця ідея 
є принципово важливою для подальшого досліджен-
ня сукупного адаптивного статусу домогосподарств з 
більш широких позицій

Нова теорія домогосподарств, яку розробили у 
другий половині ХХ століття Г. Беккер, Ш. Лундберг, 
Р. Поллак, трактує домогосподарство як економічний 
суб’єкт, що є активним виробником товарів та послуг, 
пов’язаних з відтворенням людського капіталу [10, 13]. 

Саме домогосподарство надає споживчим благам фор-
му кінцевого споживання, в чому складається його сус-
пільна функція. Починаючи з фундаментальних робіт  
Г. Бекера [1, 10], основна увага в аналізі економічних 
функцій домогосподарств приділяється все більш зміс-
товному наповненню моделі максимізації корисності з 
точки зору споконвічної структурності цього суб’єкта. 
Відмова від принципу «чорної скриньки» дозволяє 
отримати більш адекватні уявлення про мотиви та ме-
ханізми прийняття рішень домогосподарств в умовах 
змінних доходив та цін. Адаптація виступає як один з 
аспектів оптимізуючої поведінки домогосподарств, які 
діють в умовах бюджетних обмежень. 

В останні роки така позиція активно критикуєть-
ся з боку ряду вчених (наприклад, Ш. Лунберг і 
Р. Поллак [13]), що не поділяють підходу, який є 

заснованим на універсальній регулятивній ролі оптимі-
заційної поведінки домогосподарств. Більш реалістичні 
моделі поведінки домогосподарств засновані на дифе-
ренційованих алгоритмах прийняття рішень всереди-
ні сім’ї, що означає, що поведінка домогосподарств не 
може бути раціоналізована максимізацією відомої функ-
ції корисності. Кожна людина в родині повинна харак-
теризуватися специфічними уподобаннями. Як відмічає  
Р. Поллак [13], такі моделі не надають загальний меха-
нізм, що пояснює, яким чином ці переваги перетворю-
ються в рішення домогосподарств. 

Для вирішення цієї проблемі можливі два діаме-
трально протилежні підходи. У стратегічному підході 
рішення домогосподарства визначаються, виходячи з 
рівноваги Неша [12]. Іншими словами, кожен член сім’ї 
повинен максимізувати свою корисність щодо бюджет-
ного обмеження, приймаючи задані рішення партнера. 
Колективний підхід, навпаки, апріорно постулює, що 
процес прийняття рішень, незалежно від його істинної 
природи, призводить до Парето-ефективних резуль-
татів. Це означає, що, в точці рівноваги, благополуччя 
однієї людини не може бути збільшено без зменшення 
добробуту інших осіб, в рамках домогосподарства.

К. Макоурс звертає увагу на те, що домашні госпо-
дарства в країнах, що розвиваються, часто значною мі-
рою піддаються ризику зовнішніх шоків. Незважаючи на 
стратегії ризику домогосподарств, таки шоки часто при-
зводять до суттєвих втрат добробуту. З огляду на ймовір-
ність того, що шоки пропозиції продовольства можуть 
бути нейпринятно глибокими, необхідно підвищити 
увагу питанням політики щодо вдосконалення стратегії 
управління ризиками домогосподарств. Неоінституцій-
на теорія домогосподарств трактує їх життєдіяльність 
з позицій часткового подолання невизначеності за до-
помогою інструментів реціпрокності, звичних сімейних 
угод, ієрархій, статусів [5, 12]. Відносно самостійним 
сучасним напрямом досліджень є аналіз адаптації домо-
господарств до цінових коливань та до змін державної 
політики в умовах ринкових трансформацій [7]. 

На наш погляд, таке різноманіття теоретичних під-
ходів до економічної природи та місії адаптації домогос-
подарств уявляє собою різні рівні теоретичних абстрак-
цій та різні умови їх прикладання до обґрунтування прак-
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тичних дій та політик. Для кожної моделі можна знайти 
специфічну сферу економічної реальності, що є обмеже-
ною в часі та просторі, де модель даватиме більш менш 
прийнятні результати. Особливо цікавими в цьому сенсі 
виглядають так звані інституційні пастки. 

Трактування інституційної пастки як особливого 
стану господарської системи, в якому рівновага 
досягається при низькому рівні використання 

ресурсів, але основні суб’єкти системи зберігають свій 
інституційний статус, було запропоновано свого часу  
В. М. Полтеровичем [8]. Він визначав інституційні пастки 
як неефективні стійки інститути, яки можуть виникати 
або випадково, внаслідок невизначеного характеру еко-
номічних трансформацій, або закономірно, як наслідок 
дії так званого QWERTY-ефекту або залежності від попе-
реднього шляху. У цій роботі пропонується враховувати 
аналіз інституційних ризиків адаптивної поведінки до-
могосподарств, яки можуть реалізовуватися як потрап-
ляння господарської системи в інституційну пастку. 

Справа в тому, що більшість існуючих теоретич-
них підходів передбачають інституційну нейтральність 
адаптивних реакцій домогосподарств, тобто відсут-
ність впливу на рівень додержання або недодержання 
інституційних обмежень. Таке припущення є важливою 
умовою релевантності цих моделей. Можливість зафік-
сувати інституційні умови дозволяє сконцентруватися 
на раціональному виборі, на ресурсних обмеженнях та 
функції корисності домогосподарств. 

Водночас, існують такі часово-просторові локуси 
економічної реальності, де практично всі підходи при-
пиняють свою дію як інструменту обґрунтування дій та 
політик. Це стани принципової соціально-економічної 
невизначеності (трансформаційні інституційно-ціннісні 
зсуви, фундаментальні шоки). Сучасні економетрічні мо-
делі домогосподарств представляють кількість придба-
них товарів як функцію від цін, сукупного доходу та ін-
ших змінних, які можуть вплинути на переваги. Загалом, 
величина покупки неявно передбачається рівною спо-
живанню агента. Чи є таке припущення коректним для 
будь яких умов? Наш власний досвід 90-х років 20 сто-
ліття свідчить, що в умовах глибокої кризи значна частка 
закупівель не споживається, а зберігається. Рішення про 
це частіше всього приймаються інтуїтивно, але носять 
масовий характер. Аналіз змісту наслідків таких анома-
лій є дуже важливим з огляду на швидкі зміни у статусі 
та структурі домогосподарств в умовах глобальних зру-
шень, учасником яких є сьогодні й наша країна. 

Попередньою умовою розуміння ролі адаптивної 
поведінки домогосподарств у русі господарчої системи 
до стану фундаментальної кризи, в процесі розгортан-
ня цього стану та виходу з нього, є фіксація (опис) тих 
відмінностей, які породжують ефекти, що не передбача-
ються існуючими моделями. 

Першим прикладом таких аномальних наслідків 
адаптаційної поведінки домогосподарств може служи-
ти соціально-економічний колапс, у який потрапила 
Україна в першій половині 90-х років минулого століття. 
Фактично криза брала початок ще всередині так званої 
адміністративно-командної системи, або державно-

моно  полістичного соціалізму. Специфічні інфляційні 
процеси розгорталися вже протягом 1980-х років. Можна 
було розрізнити дві різні моделі проникнення інфляцій-
них процесів усередину соціалістичної економіки: поль-
ська модель, коли планові ціни формально стабільні, але 
виникає дефіцит та чорний ринок (вона була притаманна 
і радянський економіці); югославська модель, коли ціни 
зростали швидко, але дефіциту не було завдяки вільному 
ціноутворенню шляхом взаємодії попиту та пропозиції.

Уже в ті роки домогосподарства адаптувалися до 
прихованої інфляції шляхом створення та збільшення 
запасів товарів народного споживання, які можна було 
зберігати. Своєю чергою, це збільшувало рівень дефі-
цитності споживчого ринку та прискорювало зростан-
ня цін на його тіньовому сегменті. Фактично швидкість 
обертання запасів знижувалася, що було окремим чин-
ником падіння ефективності соціалістичної планової 
економіки та накопичення внутрішніх структурних та 
відтворювальних диспропорцій. 

Розпад Радянського Союзу не лише не припинив 
ці процеси, а сприяв їх переходу у стадію економічного 
колапсу. Можна послатися на спробу з’ясувати мотива-
цію деструктивної адаптації домогосподарств та під-
приємств, яка була сприйнята у 2003 р. [3, 4]. Тоді було 
показано, що коли інфляція стає занадто високою, ха-
рактер адаптації до цінових змін може стати руйнівним 
для макроекономічної системи, оскільки раціональна 
детермінанта економічної поведінки підприємств і до-
могосподарств буде придушуватися монетарними збу-
реннями, і в господарській системі виникнуть хаотичні 
коливання. Руйнівні наслідки гіперінфляції для домо-
господарств та реального сектора українська економіка 
повною мірою відчула на собі в 1990-ті роки. 

Ситуація, що склалася в економіці України в ті 
роки, може розглядатися не як падіння попиту 
на ліквідність у його основних іпостасях (мотив 

застереження, трансакційний мотив, спекулятивний 
мотив ), а як його мутація через втрату грошима як та-
кими ознак ліквідності. Свого часу Дж. М. Кейнс писав: 
«Особливості грошей складаються лише у відносному 
перевищенні ліквідності понад витратами утримання». 
[6, с. 409]. Якщо витратами утримання вважати втрати 
багатства внаслідок надзвичайного зростання цін спо-
живчих благ, про перевищення ліквідності казати вже 
неможна. Фактична ліквідність грошей стає від’ємною. 

В умовах гіперінфляції то, що залишилося від гро-
шей, не може вважатися за нейтральний фактор. Вплив 
цього фактора є однозначно негативним. Наполегливе 
утримання економічним агентом того, що в минулому 
було ліквідністю, карається впритул до його зубожіння. 
Люди, які у 90-ті роки до останнього вірили в надійність 
грошей або їх субститутів, втратили майже все. 

Більшість теоретичних моделей виходить мовчаз-
но з припущення універсальності грошових оцінок  як 
аналітичного інструменти прийняття рішень домогос-
подарств щодо споживання та збереження наявного ба-
гатства. Такий підхід бере начало ще з відомого вислову 
Дж. Кейнса про те, що гроші є зв’язком між сьогоденням 
та майбутнім [6, с. 451]. Для домогосподарств це озна-
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чає обов’язковість грошових збережень для забезпечен-
ня споживчої безпеки в умовах волатильності цін або 
ринкової пропозиції як такої. 

Водночас ряд досліджень звертає увагу на реаль-
ність такої альтернативи, як збереження не грошей, а фі - 
зич них запасів продовольчих товарів. Наприклад, К. Нью- 
мен і Ф. Уейнрайт, розглядаючи стратегії домогосподар-
ства в умовах дефіциту споживання, що викликаний не-
сприятливими потрясіннями доходів, виказують ідею 
щодо можливості використання різних форм активів  
залежно від абсолютного рівня ризику. Така ідея сумісна 
з трактуванням гіперінфляції як особливої форми ката-
строфічного ризику для домогосподарств. 

У роботі 2013 р. [11] йдеться про оцінку пропози-
цій щодо координації складських запасів на міжнарод-
ному рівні, з метою зниження волатильності цін. Авто-
рами розглядаються ці пропозиції на тлі аналітичних 
оцінок і обробки емпіричних даних. За їх висновками, 
плани з підтримки фізичних запасів виявляються занад-
то дорогими і не здатні мобілізувати необхідну підтрим-
ку домогосподарств. 

Те ж саме стосується і підтримання фінансових 
резервів або встановлювання офіційних гарантій про 
постачання в рамках надзвичайних ситуацій, таких як 
скорочення виробництва і підвищення цін. Збереження 
не грошей, а фізичних запасів розглядається як реальна, 
але небажана альтернатива. Однак неясно, чи може така 
девіація мотиву застережності суттєво впливати на за-
гальну величину ринкової пропозиції впритул до виник-
нення сильного негативного зворотного зв’язку.

Як було показано у 2003 р. [3, 4], прискорення 
обігу грошей – це зворотний бік уповільнення 
обігу запасів споживчих благ домогосподарств 

або виробничих запасів підприємств. При цьому було 
припущено наявність зворотної залежності між двома 
швидкостями обігу – грошей та запасів: якщо зростає 
швидкість обігу грошей, то знижується швидкість обігу 
запасів, і навпаки [3, с. 9]. Аргументом на користь такого 
зв’язку дослідник вважає взаємну субституцію грошей 
та запасів. Однак чи можна вважати таку субституцію 
повною? Якщо це мало місце, то не існувало би пробле-
ми інституційного та соціально-економічного колапсу,  
в якому опинилася Україна у першій половині 90-х ро-
ків. Однак така субституція є більш ніж відносною вна-
слідок низької ліквідності абсолютної більшості запасів. 
Заміна грошей на запаси не знімає невизначеність умов 
відтворення ані для домогосподарств, ані для підпри-
ємств, тому колапс є неминучим. 

На наш погляд, більш коректно було б казати про 
таку зворотну залежність не між двома швидкостями,  
а між прискореннями швидкості обігу – запасів і грошей. 
Безпосереднім механізмом, який забезпечує реакції еко-
номічних агентів у такому напрями, є їх очікування, які 
будуються на оцінках минулого та поточних змінах. Інак-
ше кажучи, у механізмі виникнення інституційної пастки 
важливими є не швидкості грошей та запасів, а їх похідні. 

Якщо домогосподарства у процесі адаптації до не-
визначеності базових умов їх відтворення вдаються до 
аномальних зберігаючих практик, то вони несвідомо, але 

масово, погіршують умови доступу до економічних ре-
сурсів як для себе, так і для підприємств. Вихід за межі 
цих практик можливий лише за рахунок зовнішнього 
шоку різкого стиснення грошової маси, що припиняє 
гіперінфляційні процеси. У цьому разі загальний дефі-
цит грошей породжує відновлення попиту на ліквідність 
у традиційному сенсі. Цю ліквідність не просто можна 
зберігати, а бажано зберігати у відповідності до трьох 
означених вище мотивів. Така трансформація у вигляді 
відновлення попиту на ліквідність дає можливість увім-
кнути класичний для кейнсіанської моделі зростання 
пропозиції (зайнятості) у відповідь на зростання ефек-
тивного попиту. 

Імператив грошових збережень в умовах невизначе-
ності відображає бачення або відчуття економічної 
реальності, що склалася в умовах зрілої ринкової 

системи. У такій системі завдяки збалансованій логісти-
ці та вільному ціноутворенню дефіцит є практично не-
можливим. Інфляційні процеси частково модифікують 
стимули до споживання і збережень домогосподарств, 
але вони не торкаються принципу переваги ліквідно-
сті. Можливість перетворення грошей у неліквід у та-
ких моделях не розглядається. Хоча досвід фінансово-
економічних катастроф 20 століття свідчить про те, що 
така можливість не є нульовою (економіка Німеччини 
після Першої світової війни, економіка України в перші 
роки незалежності).

В умовах гіперінфляції гроші не можуть розгля-
датися як еталон ліквідності, хоча попит на гроші за-
лишається важливим чинником макроекономічних 
зрушень та адаптацій руйнівного характеру. Але на цей 
попит впливає альтернативний актив домогосподарств, 
який частково відповідає міркуванням економічної 
обережності – запаси споживчих товарів. Вкладення в 
споживчі товари довгострокового зберігання дає домо-
господарствам можливість пережити складні часи. Слід 
додати, що поведінка підприємств може бути схожою, 
хоча й мотивація їх є іншою: вони дбають про можли-
вість забезпечити відтворювальний процес в умовах по-
рушення коопераційних зв’язків. 

Це породжує сильний макроекономічний шок:  
в умовах вільного ціноутворення виникає дефіцит, 
оскільки значна частина ВВП іммобілізується у вигля-
ді наднормативних запасів. Швидкість обороту запасів 
у національній економіці є зворотною величиною по-
казником рівня зв’язування ВВП у запасах (частка се-
редньорічних запасів домогосподарств і підприємств у 
ВВП). Виникає додатковий чинник падіння ВВП і ринко-
вої пропозиції товарів – падіння виробництва внаслідок 
відсутності необхідних елементів змінних витрат. 

Якщо припустити, що в умовах інфляції метою 
домогосподарства є таке розміщення активів, яке за-
безпечує збереження багатства, то умовою цього збере-
ження є якомога швидке витрачання грошей для заку-
півлі необхідних споживчих товарів довгого зберігання. 
Сукупний результат адаптивних дій домогосподарства 
складатиметься з двох компонентів: приріст багатства, 
отриманий у результаті зниження альтернативних ви-
трат зберігання запасів мінус частина багатства, що 
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втрачена в результаті зростання альтернативних витрат 
зберігання грошових залишків. 

Оскільки в умовах зростання цін і додаткового 
зв’язування ВВП у формі запасів відбувається реальне па-
діння ВВП, то необхідно врахувати ще й втрату частини 
багатства внаслідок недовироблення ВВП через зайву ім-
мобілізацію ресурсів у формі зберігання запасів. Схиль-
ність заміщати грошові залишки товарними запасами в 
умовах зростання цін призводить національну економі-
ку до ендогенної пастки адаптивної поведінки. Оскільки 
пастка є ендогенною, то вихід з неї можливий лише за ра-
хунок екзогенного чиннику монетарного шоку. 

У цьому випадку дефіцит грошей унеможливлює 
створення наднормативних запасів, і домогосподарства 
повертаються до класичних форм зберігаючої поведін-
ки, хоча і вкрай обмежених масштабах. 

Говорячи іншими словами, домогосподарство не 
буде заміщати грошові залишки товарно-матеріальними 
запасами, якщо втрата багатства через недовироблення 
дорівнюватиме компенсує приросту багатства, отри-
маного в результаті зниження альтернативної вартості 
зберігання запасів.

Ланцюжок послідовних раціональних оцінок та 
рішень домогосподарств у контексті змін у ма-
кроекономічному середовищі виглядав таким 

чином: споживчий шок внаслідок прискорення кризи 
державної економіки – актуалізація мотиву обережно-
сті в умовах деградації державних гарантій – зростаючі 
інфляційні очікування – максимальне скорочення касо-
вих залишків – актуалізація стабілізуючих механізмів 
внутрішньосімейних трансфертів – реалізація мотиву 
обережності у формі максимального збільшення спо-
живчих запасів – поглиблення товарного дефіциту – 
прискорення обігу грошей і демонетизація економіки. 
Якщо б у системі існували інституційна довіра та стій-
ки інституційні очікування домогосподарств, рішення 
щодо відмови від касових залишків не мали б характеру 
масового одночасного шоку, і інфляційна катастрофа 
могла не відбутися. 

Свою роль у виникненні інституційної пастки 
відіграла деградація статусного виміру соціально-еко-
номічної системи. Швидка руйнація радянської системи 
статусів створювала ілюзію економічної і, перш за все, 
споживчої, свободи. Оскільки функціонування системи 
статусів було спряжено з прихованими трансакційними 
витратами (витрати обмеження максимізації корисно-
сті домогосподарств внаслідок виключення ідеологічно 
неприпустимих споживчих рішень, витрати слідуван-
ня ритуалам комуністичного благочестя), то ліквідація 
цієї системи супроводжувалася збільшенням ступенів 
свободи, але без відповідного збільшення здатностей 
до користування цією свободою. Але саме статус най-
більшою мірою пов’язаний з ідентичністю соціального 
суб’єкта, виступаючи як її зовнішній прояв. 

Як свого часу показав В. Тернер [9], для будь-якого 
соціуму притаманно час від часу потрапляти у безста-
тусний, або безструктурний, стан. У цих умовах голов-
ним вектором активності окремої людини або сім’ї стає 
пошук статусу як передумови її відтворення. Актуальні 

обмеження та критерії прийняття рішень виходять з 
площини моделі раціонального вибору щодо обмеже-
них ресурсів, хоча останні й присутні як контекст. 

Чому така ситуація може бути розцінена як інсти-
туційна пастка? Тому, що відбувся перерозподіл 
суспільної довіри між її інституційною та осо-

бистою складовими. Особиста довіра вимушено при-
ймає на себе вісь тягар підтримання базової соціальності 
суспільства, включаючи і критерії соціально прийнятної 
поведінки. Така система не може забезпечити того рівня 
спеціалізації таі кооперації, якого вимагає технологічна 
основа економіки, оскільки за межами локалізованих 
зон довіри панує тотальна недовіра. 

Незважаючи на часткове зниження окремих еле-
ментів трансакційних витрат для домогосподарств, що 
сприяє більш повному використанню внутрішньосімей-
них ресурсів, загальний рівень цих витрат у масштабах 
господарської системи різко зростає. Намагання ком-
пенсації загальної катастрофи господарської системи 
внутрішньою стабільністю сектора домогосподарств під-
штовхує економіку до стійкого, але вкрай низького, рівня 
рівноваги. Демонетизована економіка здатна виживати 
лише як економіка автономних домогосподарств. 

Відбувається приватизація державної влади, яка 
стає націленою на захоплення власності, але не на за-
хист прав та арбітраж. Статусний вимір системи мутує 
у владу кримінальних авторитетів. Масштаби цієї влади 
більш-менш відповідають обмеженим потребам домо-
господарств у арбітражі та захисті. 

ВИСНОВКИ
В умовах трансформаційних зрушень та шокових 

явищ, які їх супроводжують, катастрофа домогоспо-
дарств може початися зі швидких екзогенних змін у ці-
нах і доходах, які не можуть бути компенсовані шляхом 
стандартних адаптивних реакцій. У цьому випадку інту-
їтивні дії в напрямі збільшення фізичних запасів лише 
прискорюють виникнення ситуації загального дефіциту 
виробничого та споживчого характеру. Якщо спробува-
ти інтерпретувати таку ситуації в поняттях та інструмен-
тах моделі інституційних пасток, то можна помітити, що 
поведінка домогосподарств є обмежено раціональною,  
а саме, в межах, які задаються вузькою системою ціннос-
тей так званих «малих груп» (Ф. Хайєк). Координуючий 
потенціал цих цінностей є обмеженим, але водночас цін-
ності розширеного порядку тимчасово виключаються 
внаслідок втрати довіри до грошей та держави. 

Така ситуація є замкнутим колом, тому в її учас-
ників немає ні ресурсів, ні стимулів змінити напрям і 
характер таких дій. Вони звикають виживати в умовах 
низької довіри та втрати більшої частини свого багат-
ства. А таке звикання є передумовою небезпечної псев-
доінституцуіоналізації: держава не має потреби в тому, 
щоби переконати домогосподарства в корисності дові-
ри до неї, а домогосподарства мінімізують власні потре-
би в захисті та арбітражі з боку держави. 

Внаслідок втрати необхідної норми комплемен-
тарності держави та домогосподарств фактично відбу-
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вається деінституціоналізація господарчої системи. Як 
наслідок, регулятором економічних відносин в умовах 
відсутності працюючих правил стають силові практики, 
перш за все, кримінальні. Це, своєю чергою, само по собі 
є додатковим чинником деградації суспільного розподі-
лу праці та притаманних йому систем спеціалізації та 
кооперації. Натуралізація господарчого життя та автар-
кія відкидають суспільство в попередні епохи. 

У разі зовнішньої ізоляції така система може існу-
вати достатньо довго. Як що ж зовнішні впливи будь- 
якого характеру є більш-менш значними, то цей час сут-
тєво скорочується. Або система деградує під тиском руй-
нуючих впливів впритул до повної фрагментації та стає 
своєрідним «будівельним матеріалом» для зовнішніх 
суб’єктів, або вона стає на шлях одужання, відновлення 
системи правил шляхом закріплення власних інститутів 
та запозичення зовнішніх інституційних зразків. 

Таким чином, схильність держави за певних обста-
вин де-факто перекладати на домогосподарства 
функцію кредитора останньої інстанції, який в 

будь-якому разі зможе знайти спосіб виживання, несе 
в собі суттєвий ризик тотальної деінституціоналізації 
господарчої системи та заміни державних регулятивних 
механізмів на регулятивні механізми прямого насиль-
ства – зі всіма витікаючими з цього наслідками. Тому 
соціальні обмеження на політику фінансової стабілізації 
повинні бути стратегічним орієнтиром для держави, яка 
вимушена шукати шляхи інтеграції у глобальний про-
стір в умовах небезпечних розривів та шоків внутріш-
нього та зовнішнього походження.                   
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Посилення поляризації світового економічного 
простору, диспропорція та асиметрія соціально-
еко номічного розвитку, диференціація та нерів-

номірність територіально-галузевої структури країн та 
регіонів світу викликає об’єктивну необхідність дослі-
дження теоретичних і методологічних основ цього про-
цесу. Дискусійність проблематики, ґрунтовна міждис-
циплінарна складова поняття просторової поляризації 
розвитку актуалізує питання дослідження наявних на-
укових поглядів та підходів о визначення його дефініції. 

Теоретичні засади просторової поляризації було 
порушено в роботах закордонних та вітчизняних вче-
них. Велику зацікавленість серед науковців викликають 
питання згладжування просторової економічної поля-
ризації. Так, дослідження Дьякової О. В. [1] присвяче-
но розробці економічно ефективного механізму згла-
джування соціально-економічної поляризації регіонів, 
Зінов’єва А. А. [2] аналізує основні фактори, що сприя-
ють згладжуванню просторової економічної поляриза-
ції, Кутаєв Ш. К.,  Жантудуєва Х. М. [3], Чебунина Н. М.  
[4] визначають напрями зниження міжрегіональних дис-
пропорцій та поляризації соціально-економічного розви-
тку, Ртищєв А. В. [5] досліджує теоретичні та методичні 
положення підвищення ефективності інструментів згла-
джування і зниження просторової поляризації, Шкрома-
да В. І. [6] пропонує теоретичне обґрунтування та мето-
дичне забезпечення напрямків вдосконалення податко-
вих інструментів згладжування просторової поляризації 
в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів.

Огляд еволюції теорій просторового розвиткубуло 
здійснено у працях науковців Аврамчікової Н. Т. [7], Вдо-
вкіної Є. Г. [8], надбання французької школи просторової 
економіки досліджено Калашніковою Т. М. [9], категорі 
ї«центральність – периферійність» у контексті теоре-
тичного набутку (теорії, концепції, доктрини)суспільної 
географії розглянуто Шаблій О., Сохоцькою Г. [10].

Разом зі значною увагою до теоретичних основ 
формування поляризованого простору недостатня опра-
цьованість концептуальних підходів до систематизації 
наукових поглядів щодо визначення сутності поняття 
«просторова поляризація» обумовлює актуальність 
теми дослідження. 

Метою статті є систематизація наукових поглядів 
до визначення сутності поняття «просторова поляри-
зація» та відокремлення на цій підставі наукових під-
ходів.

Значущість та актуалізація процесу просторової 
поляризації світового економічного простору, його до-
мінування та багатоаспектні прояви порушуються в 
численних дослідженнях. Так, Паршин Ю. І. зауважує, 
що дослідження особливостей регіонального розвитку 
«…зумовлює необхідність виявлення найбільш суттє-
вих проблем з визначення регіональних диспропорцій 
і просторової диференціації, нерівномірності економіч-
ного і соціального розвитку…» [11, c. 29]. Кутаєв Ш. К. і 
Жантудуєва Х. М. стверджують, що «…у сучасних умо-
вах економічного розвитку домінуючою тенденцією стає 
посилення міжрегіональних диспропорцій у соціально-
економічному розвитку територіальних утворень» [3]. 

Гур’янова Л. С., Прокопович С. В. підкреслюють, що 
«…зростання рівня нерівномірності розвитку регіонів 
внаслідок різного потенціалу адаптації територій до 
мінливих умов функціонування призвело до формуван-
ня дисбалансу між темпами економічного зростання 
територій-донорів і територій-реципієнтів» [12, c. 62]. 
Ртищєв А. В. наполягає на необхідності «…забезпечення 
збалансованого розвитку регіонів, підвищення їх кон-
курентоспроможності, а також скорочення соціально-
економічних диспропорцій» [5, c. 3] в умовах глобаліза-
ції, систематичних криз світової економіки, зростання 
залежності національної економіки від несприятливих 
явищ. Мельник М. І. наголошує, що «поляризований 
розвиток регіонів з виділенням і підтримкою мережі 
потужних центрів локального, регіонального та міжре-
гіонального рівня потребує поглибленого дослідження» 
[13, c. 3]. Реутов В. Є. зазначає, що «однією з центральних 
проблем регіональної економіки є виявлення причин та 
особливостей міжрегіональної неоднорідності розвитку 
територій, яка, з одного боку, зумовлена властивостями 
природно-ресурсного потенціалу, з іншого ж боку, – про-
цесами фінансово-економічного та політико-правового 
характеру» [14, с. 16].

Досліджуючи феномен просторової поляризації, 
доцільно типізувати підходи та позиції науковців щодо 
використання терміна «поляризація» з огляду на бага-
тоаспектність та міждисциплінарний характер поняття. 
Так, узагальнення теоретичного апарату досліджувано-
го питання дало змогу відокремити такі підходи: сис-
темний, територіально-регіональний, просторово-еко-
номічний, глобалізаційний, соціальний.

Системний підхід застосування дефініції просте-
жується у працях Мартинова A. C., Артюхова В. В.,  
Виноградова В. Г., які тлумачать поляризацію як 

«…одночасне зростання числа як благополучних еле-
ментів системи, так і неблагополучних» [15], Булгако- 
вої О. А., Джурбіни О. М. «…багатоаспектна комплек-
соутворююча система відносин, що вибудовуються між 
певним центром (полюсом, ядром і т. п.) і периферією, 
яка тяжіє до нього» [16, c. 95].

Територіально-регіонального підходу дотримуєть-
ся Беккер А., визначаючи поляризацію як «…економічну 
нерівність територій, розшарування між багатими і бід-
ними територіями» [17]. Дьякова О. В. розглядає регіо-
нальну поляризацію як «…відмінність в рівнях розвитку 
регіонів, кількісно вимірюване, пов’язане з особливо-
стями функціонування самих регіонів, а також ступенем 
реалізації принципів регіональної економіки» [1, с. 7].  
Аврамчікова Н. Т. на регіональному рівні розглядає по-
ляризацію «…як засіб територіальної деконцентрації, 
здатний послабити різке домінування територій – цен-
трів осередкового розвитку» [7, c. 112–113].

Сутність просторово-економічного підходу роз-
кривається у працях Каратаєва М. А., Рамазанової А. О.,  
Чебуниної Н. М. Поляризований розвиток, на думку Ка- 
ра таєва М. А., являє собою «…агломерацію підприємств, 
сконцентрованих в певних місцях – «полюсах зростан-
ня», де економічне зростання, підприємницька діяль-
ність, інноваційний процес відрізняються найбільшою 
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інтенсивністю, впливаючи на інші території, які не вхо-
дять до «полюсів зростання» [18, с. 5]. Рамазанова А. О. 
робить акцент на тому, що «основоположним моментом 
поляризації є стійкі зв’язки і взаємозалежності, що скла-
даються в процесі виробництва, обміну і споживання 
благ і послуг, а також відносини з приводу використання 
вигод і переваг територіально-локалізаційного фактора 
в системі суспільного відтворення» [19, с. 8]. Чебуні- 
на Н. М. стверджує, що поляризація – це «…результу-
юча характеристика нерівномірності економічного про-
стору» [4, с. 113], «…просторова нерівномірність стану 
і розвитку регіонально-галузевих підсистем економіки 
територій, що дає якісну характеристику досліджуваних 
об’єктів» [4, с. 112].

У рамках глобалізаційного підходу поляризація до-
сліджується як один з найважливіших напрямків глобалі-
зації, а саме як «…фактор посилення нерівності між кра-
їнами світу» [20, с. 103]. Так, на думку Деркач Т. В., вплив 
глобалізації у формі регіоналізації та поляризації на квін-
тесенцію економічного циклу здійснюється внаслідок 
зміни інвестиційної активності, зростання споживчого 
кредитування, відтоку капіталів тощо [20, с. 106].

Соціальний підхід до визначення поняття «поля-
ризація» підкреслює наявність класової асиметрії роз-

витку суспільства, соціального виключення, громадську 
нерівність та виявляє економічні передумови цього 
феномена. У Соціологічному словнику Осіповим Г. В. 
наводиться узагальнююче визначення соціальної по-
ляризації, яку пропонується трактувати як «відмінно-
сті в положенні товариств, груп (соціальної диферен-
ціації), які доходять до їх протистояння один одному 
(полярності) [21, с. 465]. Більш розгорнуте визначення 
пропонує Золотарьова Ю. І., визначаючи соціальну по-
ляризацію як «…розшарування на більшість бідних, що 
складають нижчий клас, обмежених у своїх можливо-
стях, зокрема в можливості конвертації соціального ка-
піталу перш за все в економічний, та меншість багатих, 
що складають вищий клас і мають великий соціальний 
капітал зі значними можливостями його конвертацій в 
інші капітали» [22, с. 342]. 

Поняття просторової поляризації досить об’ємно 
і має в сучасній науці різні тлумачення та перебуває на 
стику регіональної економіки, економічної географії та 
соціології, інституціональної економіки, макроекономі-
ки та демографії. Разом з тим, у більшості трактувань 
розкривається її економічна сутність, яка відображає 
нерівномірність соціально-економічного розвитку те-
риторій (табл. 1).

таблиця 1

підходи до визначення сутності поняття «просторова поляризація»

Автор(-и) Назва підходу характерна 
ознака підходу Авторське визначення поняття

1 2 3 4

Паршин Ю. І. [11, с. 32]

Ресурсний

Наявність 
нерівномірного 
перерозподілу 
ресурсів

Просторова економічна поляризація – це нерівномір-
ність економічного розвитку, що виникла внаслідок 
процесу нерівномірного перерозподілу економічних 
ресурсів, доходів і витрат, яка виражається на різних 
рівнях соціально-економічного й екологічного розвитку

Екова В. А. [23]

Поляризованість економічного простору – означає 
стан, що відбиває певну сукупність розподілу ресурсів 
природно-господарської і соціально-економічної систе-
ми для даної території в певний момент часу

Головачова О. А. [24, c. 38] Просторова економічна поляризація – нерівномірність 
соціально-економічного розвитку території, яка виникла 
внаслідок процесу перерозподілу економічних ресурсів, 
доходів і витрат, що виражається в різних рівнях 
соціально-економічного розвитку її регіонів

Багманова Г. Р. [25, c. 18]

Шкромада В. І. [6, c. 6]

Факторний

Наявність 
чинників,  
що призво дять 
до нерівно-
мірності роз-
витку

Просторова поляризація – сукупність характеристик 
рівнів розвитку регіонів, які формуються дією базових 
чинників, а також їх динамічних тенденцій під дією акту-
альних чинників, що обумовлюють структурні зміни по 
виробничо-економічних, фінансово-економічних  
і соціально-економічних напрямках

Кетова Н. П., Овчин- 
ников В. Н. [26, c. 247]

Просторова економічна поляризація – це універсальний 
феномен регіональної економіки, що представляє собою 
сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що при-
зводять до надмірної територіальної нерівномірності 
в ресурсній забезпеченості, способах і результатах 
економічної активності

Зінов’єва А. А. [2, c. 256]

Соболєв О. В. [27, c. 7] Ресурсно-
факторний

Наявність 
диспропорції 
розподілу ресур-
сів та факторів

Просторова поляризація – висока просторова 
неоднорідність, що виникла в результаті нерівномірного 
розподілу економічних ресурсів і впливу певних 
факторів, яка виражається в різному рівні соціально-
економічного розвитку досліджуваних територій
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1 2 3 4

Панфілов В. С. [28, c. 42]

Поляризація економічного простору означає стійкі  
в просторі та часі суттєві диспропорції всередині і між 
регіональними системами (або по відношенню до серед - 
ньої величини), які проявляються в різних рівнях соці-
ально-економічного розвитку територіальних утворень

Сафіулліна А. М. [29, c. 12]

Інноваційний

Наявність «то-
чок (полюсів) 
зростання» інно-
вацій та поши-
рення імпульсу 
їх розвитку

Поляризація економічного простору обумовлює концен-
трацію трансакцій, що забезпечують створення, поширен-
ня і застосування знань в точках зростання та ініціацію 
нерівноважного, нелінійного процесу само організації 
інноваційних відносин як складної системи, в рамках якої 
інновація як продукт і як процес трансформується в на-
прямку формування «інновацій в інноваціях»

Кармишев Ю. А. [30]

Поляризований розвиток в економіко-географічному 
просторі означає формування точок (центрів) зростання, 
які згодом зможуть здійснювати дифузію інновацій  
по інших територіях

Закінчення табл. 1

ВИСНОВКИ
Теоретичне узагальнення тлумачень і трактувань 

поняття «просторова поляризація» дає змогу відокреми-
ти чотири підходи до його визначення, а саме: ресурсний, 
факторний, ресурсно-факторний та інноваційний. Назва 
зазначених підходів відбиває передумови просторової 
диспропорції, диференціації та нерівномірності розвитку 
територій. Так, ресурсний підхід засновується на наявнос-
ті нерівномірного перерозподілу ресурсів, факторний –  
на наявності чинників, що призводять до нерівномірнос-
ті розвитку, ресурсно-факторний, відповідно, – на на-
явності диспропорції розподілу ресурсів та факторів, ін-
новаційний – на наявності «точок (полюсів) зростання» 
інновацій та поширення імпульсу їх розвитку.                 
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Довгаль О. А., панкoва Ю. М. Особливості змісту й форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
У статті на підставі аналізу публікацій та українського законодавства уточнено поняття «міжнародний бізнес» та визначено перелік його 
форм. Відмічено, що транснаціональні корпорації (ТНК) є найбільш ефективною формою організації міжнародного бізнесу та проаналізовано 
перелік та характеристики найбільших міжнародних ТНК у світі за 2014 р. Проаналізовано поняття «глобалізація» та розглянуто рейтинг країн 
за ступенем глобалізації Globalization Index, що враховує характеристики країн за чотирма напрямками (економічна глобалізація, персональні 
контакти, інформаційно-комунікаційні технології, залучення до міжнародної політики), за якими Україна займала у 2015 р. 42 позицію з 207, та 
відмічено, що цей показник має позитивну динаміку. Також виявлено та описано вплив глобалізаційних процесів на форми міжнародного бізнесу 
за такими напрямками: політична глобалізація; фінансово-економічна глобалізація; територіально-демографічна глобалізація; інформаційно-
комунікаційна глобалізація. Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є дослідження середовища та факторів розвитку сучасних 
форм міжнародного бізнесу.
Ключові слова: міжнародний бізнес, глобалізація, форми міжнародного бізнесу.
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 14. 
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Довгаль Е. А., Панкoва Ю. Н. Особенности содержания и форм  

международного бизнеса в условиях глобализации
В статье на основании анализа публикаций и украинского законода-
тельства уточнено понятие «международный бизнес» и определён 
перечень его форм. Отмечено, что транснациональные корпорации 
(ТНК) являются наиболее эффективной формой организации между-
народного бизнеса и проанализированы перечень и характеристики 
крупнейших международных ТНК в мире за 2014 г. Проанализировано 
понятие «глобализация» и рассмотрен рейтинг стран по степени 
глобализации Globalization Index, который учитывает характери-
стики стран по четырём направлениям (экономическая глобализа-
ция, персональные контакты, информационно-коммуникационные 
технологии, вовлечение в международную политику), по которым 
Украина занимала в 2015 г. 42 позицию из 207, и отмечено, что этот 
показатель имеет положительную динамику. Также обнаружено и 
описано влияние глобализационных процессов на формы междуна-
родного бизнеса по следующим направлениям: политическая глоба-
лизация; финансово-экономическая глобализация; территориально-
демографическая глобализация; информационно-коммуникационная 
глобализация. Перспективой дальнейших исследований в этом на-
правлении является изучение среды и факторов развития современ-
ных форм международного бизнеса.
Ключевые слова: международный бизнес, глобализация, формы меж-
дународного бизнеса.
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UDC 316.354
Dovhal O. A., Pankova Yu. M. Features of Both the Contents and the Forms 

of International Business in the Conditions of Globalization
In the article, on the basis of an analysis of publications and the Ukrainian 
legislation, the concept of «international business» has been clarified and the 
list of its forms has been defined. It has been specified that transnational cor-
porations (TNCs) are the most effective form of organizing the international 
business, also the list and characteristics of the major international TNCS in 
the world in 2014 have been analyzed. The concept of «globalization» has 
been analyzed and the ranking of countries according to the globalization 
degree of the Globalization Index has been considered, which takes into ac-
count characteristics of the countries by four areas (economic globalization, 
personal contacts, information-communication technology, involvement in 
the international politics), where Ukraine in 2015 was placed the 42nd out 
of 207, it has been noted that this indicator has positive dynamics. The ar-
ticle also discovers and describes the impact of globalization processes on the 
forms of international business in the following areas: political globalization; 
financial-economic globalization; territorial-demographic globalization; in-
formational-communicational globalization. Prospect for further research in 
this direction is studying the environment and development factors in terms 
of the contemporary forms of international business.
Keywords: international business, globalization, forms of international busi-
ness.
Fig.: 1. Tabl.: 4. Bibl.: 14. 
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Інтернаціоналізація господарської діяльності стала 
важливим фактором, що визначила сучасний стан 
світового господарства. Посилюється економіч-

на взаємозалежність країн, зростає кількість країн, що 
беруть участь у світовому господарстві. Різко зростає 

загальна кількість учасників міжнародних ділових опе-
рацій. Зараз, більш ніж коли-небудь, економіка кожної 
країни, яка б не була політична орієнтація її уряду, зна-
ходиться у все більшій залежності від всього оточуючо-
го світу. У наш час глобальних змін у світі, що викликані 
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активним розвитком інтеграційних процесів, стрім-
ким науково-технічним прогресом, розвитком ін фор-
маційно-комунікаційних технологій, практично всі під-
приємства, незалежно від їх розмірів, власності та сфери 
діяльності, усе більше залучаються у сферу міжнародно-
го бізнесу. Посилення інтеграційних та глобалізаційних 
процесів призводить до загострення конкуренції на всіх 
рівнях. Тому дослідження проблем, пов’язаних з особ-
ливостями розвитку міжнародного бізнесу в умовах 
глобалізації, є необхідним та актуальним.

Дослідженню теоретико-методологічних про-
блем глобалізації та міжнародного бізнесу присвячeні 
наукові праці багатьох дослідників, таких як Р. Гріффін,  
Р. Інтрілігейтор, Т. Ларссон, О. Лааш, Т. Левітт, Р. Конвей, 
М. Пастей, Р. Робертсон, Д. Хелд, Т. Л. Фрідмен та ін. [6, 
8–14]. У роботах цих вчених не тільки досліджується па-
радигма сучасного світогосподарського простору, але й 
робляться спроби його узагальнення та вимірювання.

Мета статті – проаналізувати особливості змісту 
та форм реалізації міжнародного бізнесу в умовах гло-
балізації.

Провeдeний аналіз дозволив виявити розходжeн-
ня в підходах до визначення поняття «міжна-
родний бізнес». Наприклад, за Р. Гріффіном та 

М. Пастей, «міжнародний бізнес має на увазі здійснення 
ділових операцій партнерами з більш, ніж однієї країни» 
[6]. О. Лааш та Р. Конвей вважають, що «міжнародний 
бізнес складається з усіх комерційних угод, у тому числі 
продаж, інвестицій і транспорту, з усього, що має місце 
між двома або більше країнами» [10].

З урахуванням змісту Закону України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» [3] можна запропонувати 
таке загальне визначення цього поняття: «Міжнародний 

бізнес – це взаємодія двох чи більше підприємств різ-
них форм власності чи їх підрозділів, що знаходяться в 
різних країнах, яка базується на підприємницькій діяль-
ності з метою отримання прибутку».

У відповідності до  Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» до суб’єктів міжнародного 
бізнесу в Україні належать:
 фізичні особи (громадяни України, іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які ма-
ють громадянську діє- та правоспроможність);

 юридичні особи, що зареєстровані в Україні та 
мають на її території постійне місцезнаходження;

 об’єднання фізичних, юридичних, фізичних та 
юридичних осібта осіб, які не є юридичними 
особами, відповідно до законодавства України, 
але мають постійне місцезнаходження на тери-
торії України;

 структурні одиниці суб’єктів господарської ді-
яльності іноземних держав (дочірні фірми, фі-
ліали, відділення, представництва);

 сумісні підприємства, що мають постійне міс-
цезнаходження в Україні [3].

Під впливом глобальної конкуренції все більш різ-
номанітними стають форми міжнародного бізнесу. На 
наш погляд, можна узагальнити такі сучасні форми між-
народного бізнесу (табл. 1).

Більшість вчених відмічає, що транснаціональні 
компанії (ТНК) є найбільш ефективною формою орга-
нізації міжнародного бізнесу, тому що саме така форма 
дозволяє долати конкуренцію, отримувати надприбутки, 
розширяти ринки збуту, а також маневрувати завантаже-
ністю виробничих потужностей та оперативно реагувати 
на зміни кон’юнктури ринку за рахунок відмінностей у за-
конодавстві та економічних ситуаціях у різних регіонах.

таблиця 1 

Сучасні форми міжнародного бізнесу

Форма характеристика

1 2

Експорт-імпорт товарів 
і послуг

Найпростіша форма міжнародного бізнесу, яка являє собою продаж товарів (сировина, готова  
продукція) чи послуг (транспортних, фінансових) в інші країни. У сучасних умовах всі зовнішньо-
торговельні операції складають понад 80% обсягів міжнародного бізнесу. Експорт є найменш ризи-
кованою, але й, поряд з цим, найменш прибутковою формою міжнародного бізнесу

Ліцензування

Механізм надання іноземним фірмам певних прав на використання патентів, ноу-хау, програм, 
технологій виробництва, процедур, марок тощо за певну плату. Це засіб організації виробництва 
за кордоном, який зводить до мінімуму капітальні витрати і забезпечує в обмін на ліцензію викори-
стання активів інших фірм або доходів з деяких ресурсів, не доступних для експорту або інвестицій 

Франчайзінг
Форма ліцензування, суть якої постає в тому, що велике підприємство, що знаходиться в одній 
країні (франчайзер), видає підприємству з іншої країни (франчайзі) дозвіл на використання своєї 
технології виробництва, а також бренда, торгівельної марки та логотипу в обмін на виплату роялті

Управлінські контракти

Спосіб направлення фірмою частини свого висококваліфікованого управлінського персоналу  
до іншої країни світу для надання підтримки іноземній фірмі чи виконання спеціалізованих 
управлінських функцій протягом встановленого періоду і за обов’язкову певну плату. Можуть  
застосовуватись у випадках реалізації нового комерційного проекту, в якому країна – отримувач 
іноземних інвестицій пропонує продовжити управління підприємством для підготовки кадрів  
з місцевих менеджерів або для підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок 
залучення управлінського персоналу авторитетної іноземної фірми. Ця форма передбачає переда-
чу одним підприємцем управлінських послуг або управлінських технологій іншому
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1 2

Спільні підприємства

Міжнародні підприємства, які мають двох або більше засновників, які є юридичними особами  
з різних країн. Це форма співробітництва партнерів різних країн стосовно інвестування, управ-
ління, виробництва продукції, реалізації товарів та послуг, розподілу прибутків та ризиків. За видом 
діяльності прийнято розрізняти спільні підприємства: інноваційні, виробничі, закупівельно-збутові, 
комплексні. Найпоширенішими є двосторонні спільні підприємства з однаковими частками 
капіталу (50 на 50)

Закордонні інвестиції

Передача капіталу суб’єктами однієї країни для майбутнього використання суб’єктами інших країн 
світу. Ці інвестиції можуть бути як прямими іноземними інвестиціями, так і портфельними. Прямі 
інвестиції вносять у капітал, щоб у подальшому контролювати та здійснювати управління об’єктами 
інвестування в інших країнах. Портфельні інвестиції – інвестиції в цінні папери (акції, облігації), які 
формують у вигляді портфеля цінних паперів та управляють як фінансовим інструментом

Міжнародна 
корпорація

Форма структурної організації великої корпорації, яка здійснює прямі інвестиції в різні країни світу.  
Міжнародні корпорації бувають двох видів: транснаціональні та багатонаціональні. Транснаціо-
нальна корпорація (ТНК) – головна компанія, якій належить капітал однієї країни, а філіали розмі-
щені в багатьох країнах світу. Багатонаціональна корпорація (БНК) – головна компанія, якій нале-
жить капітал двох і більше країн, а філіали розміщені в багатьох країнах світу

Закінчення табл. 1

За міжнародним рейтингом The Wоrld's Largest 
Cоmрanies 2016 у сучасному світі найбільшу кількість 
ТНК створено у таких країнах базування, як США, Япо-
нія, Китай, Канада та Індія (рис. 1).

У табл. 2 наведено перелік та характеристики най-
більших ТНК у світі на 2015 р., що дає можливість склас-
ти уявлення про фінансові результати діяльності ТНК, 
які можуть бути порівняні з результатами деяких країн.

Міжнародний бізнес та його форми розвивають-
ся під впливом часу. Р. Робінсон виокремлює 
п’ять етапів історичного розвитку міжнарод-

ного бізнесу. Останній – п’ятий етап – етап глобалізації, 
який почався у 1970-ті рр. і продовжується дотепер. Цей 
період передбачає перехід від технологічних до еконо-
мічних, політичних та соціальних змін. Саме швидкий 
розвиток комп’ютерних, інформаційних технологій та 
інновацій у сфері телекомунікації були поштовхом до 
кардинальних змін у технологіях міжнародного бізнесу. 

У наш час практично всі країни світу залучені до 
процесу глобалізації. Сучасні реалії розвитку світово-
го господарства демонструють, що економіки окремих 
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Рис. 1. Країни – лідери за кількістю тНК, 2016 р. [5]

країн стають все більш глобалізованими, однак фор-
мальне вимірювання цього процесу є досить складним 
та суперечливим. 

Поняття «глобалізації» досить багатогранне. У ши - 
рокому розумінні глобалізацію розглядають як процес 
виходу інтересів національних господарюючих суб’єктів 
за рамки територіальних кордонів окремих держав од-
ночасно з формуванням і розширенням сфери діяль-
ності транснаціональних економічних та фінансових 
структур, а також виходу приватних національних еко-
номічних проблем на глобальний світовий рівень з ме-
тою їх вирішення з урахуванням світових господарських 
інтересів та мобілізації світових ресурсів.

Узагальнені нами визначення сутності глобалізації 
наведено в табл. 3.

Визначення Р. Робертсона вважається базовим. Це 
пов’язано з тим, що воно охоплює різні сфери: еконо-
мічну, політичну, соціальну, інформаційну та є найбільш 
раннім та повним визначенням цього поняття. 

Ступінь глобалізації посилюється. Цей про-
цес може бути оцінений за допомогою Індексу рівня 
глобалі зації країн світу (Glоbalizatiоn Іndex), який розра-
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таблиця 2 

Рейтинг найбільших тНК у світі, 2015 р. [5]

Ранг Компанія Країна Обсяг продаж, 
млрд дол. СшА

прибуток,  
млрд дол. СшА

Активи,  
млрд дол. СшА

Капіталізація, 
млрд дол. СшА

1 ICBC КНР 148,7 42,7 3124,9 215,6

2 China Cоnstructiоn Bank КНР 121,3 34,2 2449,5 174,4

3 Agricultural Bank оf China КНР 136,4 27,0 2405,4 141,1

4 GРMоrgan Chase США 105,7 17,3 2435,3 229,7

5 Berkshire Hathaway США 178,8 19,5 493,4 309,1

6 ExxоnMоbil США 394,0 32,6 346,8 422,3

7 General Electric США 143,3 14,8 656,6 259,6

8 Wells Fargо США 88,7 21,9 1543,0 261,4

9 Bank оf China КНР 105,1 25,5 2291,8 124,2

10 Рetrо China КНР 328,5 21,1 386,9 202,0

таблиця 3 

підходи до визначення терміна «глобалізація»

Визначення Автор

Процес зростаючого впливу різних факторів міжнародного значення (наприклад, тісних економічних  
та політичних зв’язків, культурного та інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих країнах Р. Робертсон [13]

Феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими багатонаціональними корпора-
ціями Т. Левітт [12]

Величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародногообміну в умовах все 
більш відкритої, інтегрованої світової економіки, яка не визнає кордонів. При цьому йдеться не лише 
про традиційну зовнішню торгівлю товарами та послугами, а й про валютні потоки, рух капіталу, обмін 
технологіями, переміщення людей, а також міжнародний рух інформації

М. Інтрілігейтор 
[9]

Процес «зменшення» світу, коли відстані стають коротшими, все ближчими. Це стосується і зростаючої 
легкості, з якою хтось на одній стороні світу може взаємодіяти із взаємною вигодою з кимось на іншій 
стороні світу

Т. Ларссон [11]

Трансформація в просторі суспільних відносин і угод, що можуть бути описані у термінах чотирьох елемен-
тів (екстенсивність, інтенсивність, швидкість та вплив) Д. Хелд [8]

Сталий процес інтеграції ринків, суверенних держав і технологій, що безперервно продовжується…, який  
дозволяє окремим особам, корпораціям та суверенним державам скоріше, ніж будь коли, з мінімальними 
витратами встановлювати більш глибокі контакти з партнерами, що розосереджені по всьому світу

Т. Фрідмен [6]

ховується за методикою консалтингової компанії Фон-
да Карнегі спільно з політологічним журналом Fоreign 
Роlicy. Індекс глобалізації розраховується як комплекс-
ний багатовимірний показник, що дозволяє оцінити 
масштаб інтеграції певної країни у світову систему і ви-
конати порівняння різних країн за його компонентами. 
Дослідники акцентують увагу на тому, що цей показник 
дозволяє виявити рівень економічної, політичної, тех-
нологічної та особистісної інтеграції населення держав 
у глобалізований світ [7].

Усі країни, охоплені дослідженням, оцінювалися 
за 12 показниками, об'єднаними в чотири групи ключо-
вих компонентів глобальної інтеграції:

1. Економічна інтеграція – обсяг міжнародної 
торгівлі, рівень міжнародної ділової активності, торго-
вельні потоки, міжнародні інвестиції та різного роду ви-
плати (у тому числі й рівень оплати праці), що здійсню-
ються з перетинанням державних кордонів.

2. Персональні контакти – міжнародні ділові по-
їздки та туризм, обсяг комунікаційного (телефонного) 

трафіку, поштових відправлень, транскордонних гро-
шових переказів, інші особисті контакти.

3. Інформаційно-комунікаційні технології – рівень 
розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструк-
тури, кількість користувачів Інтернету та безпечних 
ін тер нет-серверів, необхідних для проведення онлайн-
транзакцій, та ін.

4. Залучення до міжнародної політики – членство 
держав у міжнародних організаціях, участь у міжнарод-
них місіях (включаючи місії ООН), ратифікація певних 
багатосторонніх договорів, кількість державних транс-
кордонних фінансових операцій, кількість посольств та 
інших іноземних представництв в країні.

Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума вка-
заних складових із рівними ваговими коефіцієнта-
ми. Для всіх країн, охоплених даним дослідженням, 

складається рейтинг за Індексом глобалізації, який вка-
зує їх місце серед інших досліджуваних держав. Джере-
лами інформації при побудові Індексу служать спеціа-
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лізовані бази даних Світового банку, МВФ, ООН, Між-
народного телекомунікаційного союзу, Університету 
Карлтона, а також інформація статистичних інститутів 
країн, досліджуваних в рамках Індексу.

Дослідження проводиться з 2003 р. Останнє до-
слідження проводилося у 2015 р., у нього було включено 
207 держав (табл. 4).

За останні роки перелік найбільш глобалізованих дер-
жав світу практично не зазнав змін. Найбільш глоба-
лізованою країною, як і в минулі роки, стала Ірлан-

дія. На другому місці – Нідерланди, на третьому – Бель-
гія (держави, що ніколи не випадали з першої п'ятірки). 
Крім них, у числі 20 найбільш глобалізованих країн  
(у порядку займаного місця): Ірландія, Нідерланди, Бель-
гія, Австрія, Сінгапур, Швеція, Данія, Португалія, Швей-
царія, Фінляндія, Угорщина. У порівнянні з результатами 
рейтингу 2013 р. зміцнили свої позиції Україна та Польща.

Як відомо, глобалізаційні процеси проявляються у 
таких напрямках: 
 політична глобалізація;
 фінансово-економічна глобалізація;
 територіально-демографічна глобалізація;
 інформаційно-комунікаційна глобалізація.

Кожен з цих напрямків глобалізації надає особли-
вий вплив на міжнародний бізнес та його форми. Так, 
політична глобалізація знижує жорсткість державних 
кордонів, що полегшує пересування капіталів, товарів 
та послуг, робочої сили, перетворює мультинаціональні 
та інші організації, як приватні, так і державні, в основ-
них гравців глобальної економіки, посилює роль ТНК на 
міжнародних ринках.

Фінансово-економічна глобалізація лібералізує 
тор гівлю товарами та послугами, ринки капіталів та 

додає нові форми економічної лібералізації, що полег-
шує вихід національних компаній на міжнародні ринки, 
сприяє концентрації та централізації капіталу, поши-
ренню похідних фінансово-економічних інструментів, 
різкому скороченню часу виконання міжвалютних угод, 
уніфікує вимоги до податкової, регіональної, аграрної, 
антимонопольної політики, до політики у сфері зайня-
тості, вимагає застосування єдиних для усіх країн тех-
нологічних, екологічних стандартів, стандартизує ді-
яльність фінансових організацій, бухгалтерську та ста-
тистичну звітність, сприяє зростанню продуктивності 
праці в умовах загострення конкуренції, збільшує темпи 
зростання прямих інвестицій, які на сьогодні набагато 
перевершують темпи зростання світової торгівлі, що є 
найважливішим фактором у трансферті промислових 
технологій, утворенні транснаціональних компаній, 
сприяє збільшенню міжнародного трансферту ризиків в 
умовах різкого зростання масштабів виробництва. 

Територіально-демографічна глобалізація забез-
печує зняття міграційних бар’єрів між країнами, за-
міщення дорогої робочої сили більш дешевою, що не 
вимагає суттєвих соціальних витрат; формування ба-
гатонаціональної ділової культури, яке сприяє зростан-
ню культурної та національної диференціації в умовах 
прагнення окремих народів та етнічних груп зберегти 
свої культурні та національні цінності, що призводить 
до виникнення заборон та обмежень на міжнародну 
економічну діяльність у тій чи іншій країні. 

Інформаційно-комунікаційна глобалізація надає 
можливості комп’ютеризації, інформатизації та телеко-
мунікації, які зробили міжнародний бізнес таким, що 
легко втілюється, прискорюється та стає більш прибут-
ковим; забезпечує скорочення віддаленості партнерів 
один від одного, що раніше було вирішальною перепоною 

таблиця 4

Індекс рівня глобалізації країн світу [7]

Країна
2013 р. 2014 р. 2015 р.

Рейтинг Індекс рівня 
глобалізації Рейтинг Індекс рівня 

глобалізації Рейтинг Індекс рівня 
глобалізації

Ірландія 2 91,79 1 92,17 1 91,30

Нідерланди 3 91,33 3 91,33 2 91,24

Бельгія 1 92,30 2 91,61 3 91,00

Австрія 4 89,48 4 90,48 4 90,24

Сінгапур 5 88,89 5 88,63 5 87,49

Швеція 7 87,63 7 87,39 6 86,59

Данія 6 88,12 6 87,43 7 86,30

Португалія 8 87,07 8 87,01 8 86,29

Швейцарія 10 86,26 11 85,74 9 86,04

Фінляндія 16 84,85 10 85,87 10 85,64

Угорщина 9 86,85 9 85,91 11 85,49

Польща 26 79,10 25 79,52 23 79,43

США 34 74,76 32 74,94 34 74,81

Україна 47 67,78 44 68,85 42 69,50

Російська Федерація 48 67,78 56 65,42 53 65,90
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щодо їх виробничого співробітництва; сприяє швидкому 
розповсюдженню знань у результаті наукового чи іншого 
інтелектуального взаємообміну, скороченню транспорт-
них, телекомунікаційних витрат, суттєвому зниженню 
витрат на обробку, зберігання, підтримання в актуаль-
ному стані та використання інформації, вирівнюванню 
умов ведення бізнесу для великих і малих компаній, 
оскільки вихід на міжнародний ринок уже може не вима-
гати великих інвестиційних вкладень, а також посилює 
конкуренцію, стимулює розвиток інновацій і технологій 
та розповсюдження їх серед країн світу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, кожен з напрямків глобалізації по-

своєму впливає на сутність міжнародного бізнесу та 
його форми, лібералізує пересування товарів та послуг, 
капіталів, робочої сили, полегшує вихід національних 
компаній на міжнародні ринки, сприяє швидкому роз-
повсюдженню знань, скороченню транспортних, теле-
комунікаційних витрат, суттєвому зниженню витрат на 
обробку, зберігання, підтримання в актуальному стані 
та використання інформації, вирівнюванню умов веден-
ня бізнесу для великих та малих компаній.                  
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вплИв ТНК НА РОЗвИТОК РИНКу ТЕлЕКОМуНІКАцІйНИх пОСлуг уКРАїНИ
© 2016 дУмікян м. м. 

УДК 339.922:621.391(477)

Думікян М. М. Вплив тНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України
У статті розглянуто актуальні питання оцінки впливу транснаціональних корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України. 
Доведено провідне значення транснаціональних корпорацій як основних структурних елементів, головної рушійної сили розвитку та підвищен-
ня ефективності ринку телекомунікаційних послуг України. Сформовано головні ознаки, за якими можна віднести компанію, що діє на ринку 
телекомунікаційних послуг, до категорії транснаціональних корпорацій. Досліджено позитивні та негативні чинники впливу іноземних транс-
національних корпорацій на інноваційний розвиток вітчизняного телекомунікаційного ринку. Запропоновано комплекс стратегічних заходів, які 
необхідно запровадити для забезпечення рівних можливостей конкурентного розвитку усіх суб’єктів вітчизняного ринку телекомунікаційних 
послуг. Перспективним напрямом подальших досліджень є проведення оцінки зарубіжного досвіду в подоланні негативних чинників впливу транс-
національних корпорацій на розвиток телекомунікаційного ринку.
Ключові слова: транснаціональна корпорація, телекомунікаційні послуги, глобалізація, інтернаціоналізація, ІТ-технології.
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Думикян М. М. Влияние ТНК на развитие рынка 

телекоммуникационных услуг Украины
В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки влияния транс-
национальных корпораций на развитие рынка телекоммуникационных 
услуг Украины. Доказано ведущее значение транснациональных корпо-
раций как основных структурных элементов, главной движущей силы 
развития и повышения эффективности рынка телекоммуникационных 
услуг Украины. Сформированы главные признаки, по которым можно 
отнести компанию, действующую на рынке телекоммуникационных 
услуг, к категории транснациональных корпораций. Исследованы поло-
жительные и отрицательные факторы влияния иностранных транс-
национальных корпораций на инновационное развитие отечественного 
телекоммуникационного рынка. Предложен комплекс стратегических 
мер, которые необходимо осуществить для обеспечения равных воз-
можностей конкурентного развития всех субъектов отечественного 
рынка телекоммуникационных услуг. Перспективным направлением 
дальнейших исследований является проведение оценки зарубежного 
опыта в преодолении негативных факторов влияния транснациональ-
ных корпораций на развитие телекоммуникационного рынка.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, телекоммуникаци-
онные услуги, глобализация, интернационализация, ИТ-технологии.
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Dumikian M. M. The Impact of TNCs on Development  
of the Telecommunication Services Market in Ukraine

The article is concerned with the topical issues of evaluating the impact of 
transnational corporations on development of the telecommunication services 
market in Ukraine. The leading value of transnational corporations as the main 
structural elements, the main driving force of development and increasing ef-
ficiency of the telecommunication services market in Ukraine has been proven. 
The main attributes, by which a company operating on the market of telecom-
munication services can be categorized as multinational corporation, have 
been formulated. Both the positive the and negative influences of the foreign 
transnational corporations on the innovative development of the national tele-
communications market have been studied. A complex of strategic measures to 
be implemented in order to ensure equal opportunities for competitive devel-
opment of all actors in the national market of telecommunication services has 
been proposed. A promising direction for further research is to evaluate foreign 
experience in overcoming the negative factors of impact by transnational cor-
porations on development of the telecommunication market.
Keywords: transnational corporation, telecommunication services, globaliza-
tion, internationalization, IT-technology.
Fig.: 1. Bibl.: 9. 

Dumikian Mikael M. – Postgraduate Student, Department of International 
Economics, Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kіoto Str., 
Kyiv, 02156, Ukraine)
E-mail: s.gromofff@gmail.com

У сучасних умовах зростання конкурентоспро-
можності країни на регіональному та світовому 
рівнях забезпечується, передусім, активізацією 

науково-технологічних новацій в усіх сферах національ-
ної економіки. Як свідчить досвід провідних економічно 
розвинутих країн світу, визначальний вплив у розвитку 
галузей, орієнтованих на нововведення, здійснюють 
транснаціональні корпорації (ТНК). Використовуючи 
потужний фінансово-економічний, науково-технічний, 
техніко-технологічний, кадровий потенціал, провідні 
транснаціональні корпорації ніни виконують роль «ло-
комотивів» у інноваційному розвитку глобалізованого 
суспільства [1].

Незважаючи на триваючу світову фінансову кризу, 
однією з провідних високотехнологічних сфер, яка вже 

протягом останніх десяти років демонструє найвищі 
темпи галузевого зростання і, відповідно, характеризу-
ється значним ступенем проникнення з боку транснаціо-
нальних структур, є ринок телекомунікаційних послуг.

Україна також є одним з активних учасників ін-
тенсифікації процесів інноваційного розвитку, а вітчиз-
няний телекомунікаційний ринок визначається такими 
темпами зростання, які значно випереджають темпи 
зростання економіки в цілому. Як засвідчують остан-
ні дослідження, на території України транснаціональні 
корпорації є найбільшими постачальниками телекому-
нікаційних послуг. Вони сформували класичну оліго-
польну структуру ринку телекомунікаційних послуг з 
відповідними структурними макроекономічними на-
слідками та ризиками. За таких умов важливого значен-
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ня набуває питання виявлення головних чинників впли-
ву транснаціональних корпорацій на динаміку розвитку 
ринку телекомунікаційних послуг України.

Сучасні транснаціональні корпорації є суб’єктами 
господарювання з найбільшим ступенем кон-
центрації науково-технологічних, виробничих, 

фінансових, людських ресурсів, що дозволяє їм адап-
тивно пристосову ватись до умов невизначеності теле-
комунікаційного ринку, гнучко реагувати на запити 
споживачів телеком-послуг, що постійно змінюються 
та ускладнюються, формувати та використовувати най-
більш ефективні моделі корпоративного менеджменту 
тощо. Усе це позитивно впливає на зростання загально-
го національного доходу і міжнародної конкурентоспро-
можності країни, а також сприяє збільшенню сукупного 
суспільного продукту. Фактично, провідні вітчизняні 
транснаціональні корпо рації формують тренд розвитку 
телекомунікаційного ринку України у напрямі розши-
рення спектра наданих послуг, їх якості тощо.

З іншого боку, динамічний розвиток ТНК призво-
дить до посилення протиріч між інтересами власників 
транснаціональних корпорацій та учасниками спожив-
чого ринку, що провокує появу різного роду еконо-
мічних, соціальних і екологічних конфліктів [6]. Дово-
диться констатувати, що сформована на вітчизняному 
телекомунікаційному ринку олігопольна секторальна 
структура, а за деякими параметрами фактично моно-
польне становище окремих ТНК, дискредитує ринкові 
механізми добросовісної конкуренції, посилює диспро-
порції в ринковому ціноутворенні на телекомунікаційні 
послуги. За таких умов приватні споживачі фактично 
стають «заручниками новацій» у користуванні новітні-
ми телекомунікаційними послугами, оскільки не мають 
реальних інструментів впливу на процеси ціноутворен-
ня та покращення їх якості.

Передусім перед державою стоїть надзвичайно 
серйозна проблема як у площині управління демонопо-
лізацією телекомунікаційного ринку, так і в контексті 
вирішення завдань по забезпеченню вільного розвитку 
провідних телекомунікаційних ТНК. З огляду на зазна-
чене, наукова проблематика даного дослідження полягає 
у визначенні позитивних і негативних чинників впливу 
транснаціональних корпорацій на розвиток вітчизняно-
го телекомінікаціцйного ринку.

Дослідженню проблем функціонування трансна-
ціональних корпорацій та їх впливу на розвиток еконо-
мічних процесів у державі присвячено праці зарубіж-
них авторів, зокрема таких, як Дж. Бернет, С. Моріарті,  
О. Феофанов, Е. Берн, П. Гембл, Б. Карлоф, Дж. Россі-
тер, У. Уеллс, Г. Хардінг, Д. Енджел та ін. Зазначена на-
укова проблематика також знайшла відображення у 
працях вітчизняних науковців: В. Рокочої, А. Філіпенка,  
Т. Лук’янця, Г. Почєпцова, Т. Примака, С. Гаркавенка,  
Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Ю. Козака, Т. Кальченка,  
А. Поручника. Безпосередньо дослідженню впливу 
транснаціональних корпорацій на розвиток ринку те-
лекомунікаційних послуг України присвячені наукові 
роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників, напри-

клад, К. Гудим, М. Іванової, І. Пономаренко, О. Рогач,  
О. Сазонець, В. Тронько. Незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень у цій сфері, доводиться кон-
статувати, що багато аспектів, особливо щодо визна-
чення переваг і недоліків впливу транснаціональних 
компаній на розвиток ринку телекомунікаційних послуг 
України, залишаються недостатньо дослідженими.

Мета статті полягає у вивченні сучасних тенден-
цій та оцінці рівня й результуючих напрямів впливу 
транснаціональних компаній на розвиток ринку телеко-
мунікаційних послуг України.

Сучасний світ перебуває на порозі нового пере-
ділу сфер впливу, проте не військово-політичного, а фі-
нансово-економічного, де провідними гравцями стають 
не країни і навіть не їх союзи та економіко-політичні 
об’єднання, а головні транснаціональні корпорації (ТНК) 
найбільших промислово розвинених держав. Стратегіч-
ними напрямами перерозподілу сфер впливу, в даному 
випадку, слід вважати нові ринки, технології та потенцій-
ні надприбутки, що можуть бути отримані від фінансо-
вих інвестицій у розвиток наукомістких галузей. У цьому 
аспекті слід погодитися із С. Г. Мікае ляном, який ствер-
джує, що «ТНК здійснюють комбінування внутрішніх і 
зовнішніх джерел залучення факторів і ресурсів з метою 
інноваційного зростання і отримання надприбутку і в 
результаті стають інноваційними суб’єктами глобальної 
конкуренції. Розвинені країни монополізують техноло-
гічні інновації та отримують своєрідну «технологічну 
квазіренту» [3].

У контексті нашого дослідження можна стверджу-
вати, що саме ТНК стає основним структурним 
елементом ринку телекомунікаційних послуг 

України, провідною силою розвитку та підвищення 
ефективності цього перспективного виду економічної 
діяльності.

Передусім, необхідно визначити основні ознаки, за 
якими можна віднести компанію, що діє на ринку телеко-
мунікаційних послуг, до категорії ТНК. Автори І. О. Пєн - 
ська та М. О. Іванова пропонують виділяти такі ознаки, за 
якими в сучасних умовах варто розпізнавати ТНК [2; 4]:
 річний оборот повинен складати понад 1 млрд 

дол. США;
 філії та/або дочірні компанії повинні знаходи-

тися не менше, ніж у 6 країнах світу;
 частка закордонних активів повинна становити 

25–30 % загальної вартості активів компанії;
 1/5–1/3 загального обсягу обороту компанії по-

винна походити із зовнішніх ринків.
Отже, стає очевидним що в умовах глобалізації 

економіки збільшуються масштаби діяльності ТНК,  
а їх вплив на розвиток ринку телекомунікаційних послуг 
України не викликає сумнівів.

За результатами проведеного дослідження діяль-
ності провідних транснаціональних корпорацій на рин-
ку телекомунікаційних послуг України [5; 7; 9] вважаємо 
за можливе сформувати ряд позитивних і негативних 
чинників, що впливають на розвиток даного сектора 
економіки країни (рис. 1). 
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До позитивних чинників впливу транснаціональ-
них корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних 
послуг України можна віднести:

1. Формування новітньої вітчизняної матері-
ально-технічної та виробничої бази ринку телекому-
нікаційних послуг. Виробництво та пропозиція інозем-
ними компаніями на території України інноваційних те-
лекомунікаційних послуг приводить до побудови нових 
підприємств, модернізації або розширення існуючих. 
Таким чином, завдяки іноземним інвестиціям провід-
них іноземних ТНК формується конкурентоспроможна 
національна телекомунікаційна виробнича інфраструк-
тура, яка залишатиметься в країні-реципієнті навіть піс-
ля згортання діяльності ТНК.

2. Впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у сфері надання якісних телекомунікаційних 
послуг в Україні. Імпорт новітніх технологій у сфері те-
лекомунікацій провідними ТНК в Україну дозволяє під-
вищити якість послуг, сформувати конкуретні переваги 
на світових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню між-
народної конкурентоспроможності України. Розробка 
новітніх послуг однією ТНК спонукає інші підлаштову-
ватися під сформовану кон’юнктуру ринку. За таких об-
ставин забезпечується зростання якості представлених 
на ринку послуг.

3. Сприяння реструктуризації вітчизняної еконо-
міки. Діяльність ТНК перебуває у прямому взаємозв’язку 
з кон’юнктурою світової економіки, яка формує попит і 
пропозицію на товари та послуги. Розвиток провідних 
транснаціональних корпорацій на території України 
приводить до структурних змін у видах економічної ді-
яльності. Зокрема, сфера телекомунікацій та інші галузі 
з високим ступенем наукової складової в доданій вар-

тості кінцевих послуг сьогодні демонструють найкращі 
показники розвитку в динаміці.

4. Прискорення та поглиблення процесів глобалі-
зації та інтернаціоналізації. Розвиток сектора інозем-
них ТНК у телекомунікаційному просторі Україні при-
водить до більш глибокого залучення вітчизняної еко-
номіки у світові глобалізаційні процеси.

5. Зниження рівня безробіття за рахунок ство-
рення нових робочих місць для висококваліфікованих 
фахівців у сфері ІТ-технологій. Як засвідчують останні 
дослідження, протягом останніх років Україна зареко-
мендувала себе на міжнародному ринку праці як по-
стійний постачальник висококваліфікованих кадрів у 
сфері програмного забезпечення, автоматизації проце-
сів управління, ІТ-технологій тощо. Отже, наявність по-
тужного кадрового потенціалу всередині країни сприяє 
вибору географічного регіону розвитку провідних ТНК 
саме на користь України.

6. Збільшення податкових надходжень до бюджету 
[2, с. 93]. Провідні транснаціональні корпорації сьогодні 
є найбільшими платниками податків, забезпечуючи над-
ходження до Державного бюджету України. Враховуючи 
те, що ринок телекомунікаційних послуг розвивається 
швидкими темпами, можна стверджувати, що прибутки 
від господарської діяльності найбільших ТНК, що діють 
на цьому ринку, тільки зростатимуть, відповідно зро-
статиме і база оподаткування.

7. Зростання інноваційної активності в сфері 
телекомунікацій [2, с. 93]. Так, володіючи значною час-
тиною науково-технічних кадрів і використовуючі тех-
нічні знання в глобальному масштабі, ТНК по суті стали 
найважливішими учасниками процесу формування інф-
раструктури технологічних нововведень на ринку теле-

Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України 
 

Позитивні чинники впливу  Негативні чинники впливу  

1. Формування матеріально-технічної
та виробничої бази ринку
телекомунікаційних послуг.
2. Впровадження досягнень науково-
технічного прогресу у сфері надання
телекомунікаційних послуг в Україні.
3. Сприяння реструктуризації вітчизняної
економіки.
4. Прискорення та поглиблення процесів
глобалізації та інтернаціоналізації.
5. Зниження рівня безробіття за рахунок
створення нових робочих місць для
висококваліфікованих фахівців у сфері
IT-технологій.
6. Збільшення податкових надходжень
до бюджету.
7. Зростання інноваційної активності
у сфері телекомунікацій

 
 

 

 

 

 

 

1. Експансія вітчизняного
телекомунікаційного ринку іноземними
ТНК та витіснення вітчизняних
конкурентів.
2. Використання іноземними ТНК
технологій, які не відповідають рівню
новітніх розробок у провідних країнах
світу.
3. Недоотримання доходів держбюджетом
через використання ТНК трансфертного
ціноутворення.
4. Зневажання соціальними аспектами
розвитку на телекомунікаційному ринку.
5. Здатність потужних ТНК впливати
на ціноутворення на ринку
телекомунікаційних послуг

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Рис. 1. Головні чинники впливу транснаціональних корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України
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комунікацій. Вони справляють значний вплив на процес 
НДДКР у розвитку інноваційних телекомунікаційних 
послуг завдяки контролю над переміщенням основних 
компонентів, необхідних для здійснення інноваційних 
проектів: венчурного капіталу, висококваліфікованих 
кадрів, нових ідей і розробок. Таким чином, ТНК, здій-
снюючи інноваційну діяльність, суттєво впливають на 
конкурентоспроможність України в структурі світового 
телекомунікаційного ринку.

Недоліки діяльності транснаціональних корпора-
цій на ринку телекомунікаційних України зна-
ходяться в тісному зв’язку з наявними переваги 

для країни. До основних недоліків можна віднести:
1. Експансія вітчизняного телекомунікаційного 

ринку іноземними ТНК та витіснення вітчизняних 
конкурентів. Не є секретом, що провідні іноземні ТНК 
володіють значним запасом фінансової стійкості та по-
тужними інноваційними можливостями. Здійснюючи 
експансію на ринку телекомунікаційних послуг України, 
вони від самого початку знаходяться в більш вигідних 
умовах, ніж вітчизняні суб’єкти господарювання, а отже, 
без належного регулятивного впливу держави здатні ви-
тіснити менш потужних гравців з ринку.

2. Використання іноземними ТНК технологій, які 
не відповідають рівню новітніх розробок у провідних 
країнах світу. Доводиться констатувати, що ринок те-
лекомунікаційних послуг України не є «піонером» у роз-
витку та впровадженні нових інформаційних продуктів 
та послуг. Як показують дослідження, практично усі ін-
новаційні новинки вперше з’являються на ринках тріади 
найпотужніших географічних регіонів світового телеко-
мунікаційного ринку: США, Західна Європа, Японія [8].

3. Недоотримання доходів держбюджетом через 
використання ТНК трансфертного ціноутворення. 
Міжнародні компанії, що діють на вітчизняному ринку 
телекомунікаційних послуг, дуже часто уникають спла-
ти податків шляхом внутрішнього перерозподілу капі-
талу в країни з більш низьким рівнем оподатковування. 
Державна фіскальна служба України неодноразово по-
рушувала питання щодо необхідності вирішення про-
блем з ухиленням від сплати податків національними та 
міжнародними телекомунікаційними компаніями через 
механізми трансферного ціноутворення [7].

4. Зневажання соціальними аспектами розвитку 
на телекомунікаційному ринку. На перший погляд, ТНК 
декларують повну соціальну відповідальності в Україні, 
проте на практиці дуже часто порушуються певні пра-
ва національної робочої сили, використовуються не-
доліки українського законодавства щодо ліцензійного 
захисту новітніх розробок у сфері телекомунікацій та 
ІТ-технологій.

5. Здатність потужних ТНК впливати на ціно-
утворення на ринку телекомунікаційних послуг, що 
призводить до поглинання або банкрутства вітчизняних 
компаній, а також робить залежною українську економі-
ку від діяльності міжнародних компаній [9].

Отже, присутність транснаціональних корпорацій 
на телекомунікаційному ринку України характеризуєть-
ся не тільки позитивними чинниками впливу, а й пев-

ними загрозами, передусім, для розвитку національних 
компаній цієї сфери. Тому держава повинна створювати 
чіткі та прозорі умови для забезпечення рівних можли-
востей конкурентного розвитку усіх суб’єктів вітчизня-
ного ринку телекомунікаційних послуг. Комплекс стра-
тегічних заходів для вирішення представленого завдан-
ня, на наш погляд, повинен включати:
 подолання бюрократичних бар’єрів та корупції, 

що дозволить забезпечити чітке інституційне 
поле інвестиційної діяльності ТНК на ринку те-
лекомунікаційних послуг;

 забезпечення відповідності законодавства Укра ї- 
ни сучасним нормам світової економіки у сфе-
рі патенто-ліцензійного захисту новітніх тех-
нологій у сфері телекомунікацій;

 запровадження податкових і митних пільг, до-
тацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик 
для тих суб’єктів телекомунікаційного ринку, 
які здійснюють реальні інвестиції у технологіч-
ні інновації тощо.

Вважаємо, що зазначені заходи дозволять не тіль-
ки залучити додаткові іноземні інвестиції, але й стиму-
люватимуть провідні іноземні транснаціональні корпо-
рації враховувати вимоги усіх суб’єктів при формуванні 
власної стратегії розвитку на ринку телекомунікаційних 
послуг України.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження можна 

стверджувати, що транснаціональні корпорації чинять 
визначальний вплив на розвиток телекомунікаційного 
ринку України. Визначені в роботі чинники можна поді-
лити на такі, що мають як позитивний, так і негативний 
вплив для телекомунікаційного ринку. Держава повинна 
розробляти власну модель на засадах забезпечення ін-
новативності, рівності умов конкуренції, з урахуванням 
можливостей використання позитивних чинників та 
уникнення негативних факторів впливу транснаціональ-
них корпорацій на розвиток телекомунікаційного ринку 
України. Перспективою подальших досліджень є прове-
дення оцінки зарубіжного досвіду в подоланні негатив-
них чинників впливу транснаціональних корпорацій на 
розвиток телекомунікаційного ринку.                  
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НАпРяМКИ ІНТЕгРАцІї уКРАїНИ в глОбАльНу СИСТЕМу МІЖНАРОДНОї ТОРгІвлІ
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УДК 339.(924+5)

петухова В. О. Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі
Метою статі є визначення імперативів інтеграції зовнішньоекономічної політики України в глобальну систему міжнародної торгівлі та форму-
вання напрямків інтеграції України у світовий простір. Обґрунтована необхідність інтеграції України у глобальну систему міжнародної торгівлі. 
Задля аналізу участі у структурі міжнародної торгівлі розглянуто географічну диверсифікацію експортно-імпортної складової вітчизняної еко-
номіки. Проаналізовано річні зміни обсягів експортно-імпортної складової України, загальний обсяг експорту та імпорту основних торгівельних 
партнерів України за період 1995–2015 рр. На підставі дискримінантного та кластерного аналізу були виявлено, що існує велика нерівномірність 
впливу визначених факторів на розвиток інтеграційних об’єднань у системі міжнародної торгівлі в регіонах світу. Також обґрунтовано позицію-
вання України в сукупності міжнародних інтеграційних об’єднань. 
Ключові слова: глобальна система міжнародної торгівлі, інтеграція України, дискримінантний аналіз, кластерний аналіз.
Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 20. 
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Петухова В. О. Направления интеграции Украины в глобальную  

систему международной торговли
Целью статьи является определение императивов интеграции внеш-
неэкономической политики Украины в глобальную систему междуна-
родной торговли и формирование направлений интеграции Украины 
в мировое пространство. Обоснована необходимость интеграции 
Украины в глобальную систему международной торговли. Для анали-
за участия в структуре международной торговли рассмотрена гео-
графическая диверсификация экспортно-импортной составляющей 
отечественной экономики. Проанализированы годовые изменения 
объёмов экспортно-импортной составляющей Украины, общий объ-
ем экспорта и импорта основных торговых партнеров Украины за 
период 1995–2015 гг. На основании дискриминантного и кластерного 
анализа были обнаружено, что существует большая неравномер-
ность влияния определённых факторов на развитие интеграционных 
объединений в системе международной торговли в регионах мира. 
Также обосновано позиционирование Украины в совокупности между-
народных интеграционных объединений.
Ключевые слова: глобальная система международной торговли, ин-
теграция Украины, дискриминантный анализ, кластерный анализ.
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Petukhova V. O. The Directions of Ukraine's Integration into the Global 

System of International Trade
The article is aimed at determining imperatives of integrating the foreign 
economic policy of Ukraine into the global system of international trade and 
establishing directions for Ukraine's integration into world space. The neces-
sity of Ukraine's integration into the global system of international trade has 
been substantiated. In order to analyze participation in the structure of inter-
national trade, the geographic diversification of the export-import component 
of the national economy has been considered. Annual changes in terms of vol-
umes of the export-import component of Ukraine, as well as total exports and 
imports of the major trading partners of Ukraine for the period of 1995-2015 
have been analyzed. On the basis of both discriminant and cluster analyses 
has been discovered that there is a great unevenness of influence of certain 
factors on the development of integration in the international trading system 
as to different world's regions. Positioning of Ukraine in conjunction with the 
international integration associations has been substantiated as well.
Keywords: global system of international trade, integration of Ukraine, dis-
criminant analysis, cluster analysis.
Fig.: 4. Tabl.: 1. Formulae: 1. Bibl.: 20. 
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Будучи одним із членів світового співтовариства, 
Україна не може бути відокремлена від транс-
формації міжнародних інтеграційних процесів, 

що відбуваються в останній час. Розвиток інтеграційної 
зовнішньоекономічної політики України значною мірою 
залежить від розвитку інтеграційних процесів в умо-
вах глобалізації світового господарства та домінування 
відкритих економічних систем. Інтеграційні процеси 
є важливою складовою зовнішньої політики держави у 
глобальній системі міжнародної торгівлі. Зовнішня тор-
гівля перебуває під впливом різноманітних факторів,  
з яких експорт є одним із таких, що визначає стратегіч-
ний напрямок міжнародної економічної інтеграції. Як 
зазначено в Концепції створення системи державної під-
тримки експорту України, «важливою складовою успіш-
ної інтеграції України у світовий економічний простір 
є створення системи державної підтримки експорту та 

сприятливих умов для вітчизняних виробників конку-
рентоспроможної продукції на зовнішньому ринку» [1]. 

На даний час значну увагу вивченню інтеграційних 
процесів у світовій економіці, їх ролі у глобалізації між-
народних відносин згідно із закономірностями розви-
тку інтеграції приділяють багато науковців. Тео ретичні 
засади міжнародної торгівлі були закладені такими 
вченими, як Аленжардро К., Бхагваті Дж., Вейнер Р., 
Гелпмен Е., Джонсон Х., Кругман П., Леонтьєв В., Лін-
дерт П., Маргаретт А., Олін Б., Познер М., Портер М.,  
Рибчинський Т., Самуєльсон П., Сакс Дж., Сміт А., Хек-
шер Е. та ін. Подальшими науковими дослідження між-
народної торгівлі займалися такі вчені, як Абалкін Л. І., 
Алєксєєва Т. І., Авдокушин Є. Ф., Амеліна І. В., Бахче-
ванова Н. В., Беренда С. В., Бураковській І., Гасім Салах, 
Голіков А. П., Григорова-Беренда Л. І., Дахно І. І., До-
вгаль О. А., Коломієць Г. М., Сідоров В. І., Матюшен- 
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ко І. Ю., Філіпенко А. С. та ін. [2–13]. Особливої акту-
альності набуває питання прогнозування та управління 
даних процесів за допомогою математичного інстру-
ментарію. Так, О. Є. Галайда, А. П. Голіков, Є. В. Ханова 
[8] зацікавлені прикладним аспектом економіко-мате-
матичного моделювання світогосподарських та інтегра-
ційних процесів. У роботах А. М. Дуброва [9], В. С. По- 
номаренка та Л. М. Малярець [10] проводиться дослі-
дження вимірювання ознак об’єктів в економіці та ана-
ліз даних, використовуються багатомірні статистичні 
методи. Тематиці прогнозування результатів інтегра-
ційних процесів присвячено роботи О. Ю. Мичурина 
[11], проблеми розробки та побудови сценаріїв інтегра-
ції розкривають у своїх роботах А. М. Анісімов [12] та  
І. Н. Бурганова [13].

Попри глибину сучасних наукових досліджень з 
даного питання деякі практичні аспекти потребують по-
дальшого вивчення та уточнення, адже за умов впливу 
глобальних економічних змін та трансформації світово-
го порядку особливо актуальним постає питання про-
гнозування стратегії міжнародної інтеграції, що ство-
рює підґрунтя для прийняття рішень з вибору вектора 
зовнішньоекономічної діяльності України.

Мета статті – визначення імперативів активізації 
інтеграційної зовнішньоекономічної політики України в 
глобальну систему міжнародної торгівлі та формування 
напрямків вітчизняної інтеграції у світовий простір.

Протягом останніх років Україна здійснює зо-
внішньоторговельну діяльність з багатьма краї-
нами світу, зокрема з державами СНД, ЄС, Азі - 

атсько-Тихоокеанського регіону, Африканського регіо-
ну, Близького та Середнього Сходу, Північної та Латин-
ської Америки. Але зовнішня торгівля України наприкінці 
2014 – початку 2016 рр. розвивалась у складних політич-
них умовах, що наявно продемонструвало ряд проблем, 
які існують у сфері вітчизняної торгово-економічної ді-
яльності. Проблема незбалансованості експорту Украї-
ни, в якому переважає продукція з низьким ступенем пе-

реробки, потребує з боку держави впровадження нових 
підходів до створення національної експортної політики, 
спрямованої на диверсифікацію експорту та збільшення 
в його структурі товарів з високою доданою вартістю 
та вибору зовнішнього торгово-економічного вектора 
інтеграції у системі міжнародної торгівлі. Особливо це 
стосується сектора АПК, оскільки саме аграрний сектор 
складає значну частку економіки України.

Це підтверджується й на законодавчому рівні. Так, 
згідно зі Стратегією розвитку України-2020 передбаче-
но розвиток вітчизняного аграрного сектора економіки 
та сфери переробки сільськогосподарської сировини з 
метою збільшення обсягів її експорту. Частка сфери пе-
реробки АПК України в загальному обсязі експорту має 
тенденцію зростання (рис. 1) [14]. Водночас валова до-
дана вартість, пов’язана з виробництвом сировини сіль-
ського господарства, хоча і має тенденцію до спадання, 
але становить не менше ніж 10 % (2014 р. – 12,1 %, 2015 р. –  
11,2 %), і це є одним з найбільших показників у струк-
турі вітчизняного ВВП. Але, незважаючи на це, у сфері 
переробки сільськогосподарської продукції спостері-
гаються найменші показники валової доданої вартості,  
а саме – близько відсотка у структурі ВВП, що свідчить 
про значний експортний потенціал нашої країни, який 
необхідно розвивати для виходу продукції сільськогоспо-
дарського походження на міжнародні торгівельні ринки. 

Таким чином, освоєння та активізація вектора ін-
теграційної зовнішньоекономічної політики України в 
глобальну систему міжнародної торгівлі можливо тіль-
ки через формування міцної економічної зацікавленості 
зовнішньоторговельних партнерів України. Конверген-
ція політичних і економічних інтересів Україні повинна 
спиратися на можливості вітчизняного аграрного секто-
ра та виробництва продукції переробки сільської сиро-
вини, які мають гарантованих споживачів. Тобто стра-
тегічний синтез зовнішньоторговельної конфігурації 
України та інших країн повинен апелювати до фактора 
наявності в Україні автономної сільськогосподарсько-
сировинної бази АПК.

Частка переробних галузей АПК у загальному обсязі
українського експорту
Частка аграрного сектора (у т. ч. переробних галузей АПК)
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Рис. 1. частка виробництва сфери АпК України в загальному обсязі експорту [14]
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Також потребує оптимізації товарна структура 
експорту в напрямі нарощення частки продукції з висо-
ким рівнем доданої вартості, зокрема переробної підга-
лузі АПК.

Отже, інтеграційні процеси, перш за все, повинні 
орієнтуватися на експортний потенціал Украї-
ни [15]. Інтеграція нашої країни в економіч-

ний світовий простір на підставі формування системи 
державної підтримки її експорту сприятиме розвитку 
експортоорієнтованих вітчизняних виробництв, підви-
щенню рівня якості та конкурентоспроможності україн-
ської продукції та дасть змогу забезпечити покращення 
конкурентоспроможності національних виробників на 
перспективних світових ринках, збільшити зовнішньо-
торговельний оборот товарів та послуг.

Іншими актуальними проблемами, що заважають 
повною мірою реалізувати експортний потенціал Украї-
ни, є низька товарна та географічна диверсифікованість 
українського експорту, невигідні умови кредитування 
експорту та високі ризики ресурсних втрат під час здій-
снення експортних операцій, низька конкурентоспро-
можність вітчизняної продукції, недостатній рівень 
інвестування в модернізацію та створення експорто-
орієнтованих виробництв та відсутність дієвої системи 
державної підтримки експортерів тощо [16].

З метою участі у структурі міжнародної торгівлі 
розглянемо географічну диверсифікацію експортно-
імпортної складової вітчизняного економіки. Проаналі-
зуємо річні зміни обсягів експортно-імпортної складо-
вої України за період 1995–2015 рр. (рис. 2).

Аналіз темпів обсягів експорту та імпорту Украї-
ни за останні десять років показує, що взагалі ці зміни 
мають циклічний характер зростання та падіння обсягів 
із загальною тенденцією до зростання. У кінці 2008 р. – 
початку 2009 р. спостерігається різке падіння обсягів 
цих показників, що частково може бути пояснено гло-
бальною економічною кризою. У 2010 р. темпи вітчиз-
няного експорту та імпорт у країну було відновлено до 

попереднього рівня та продовжено незначне нарощу-
вання цих значень, з практичним виходом на позиції 
початку 2008 р. Починаючи з 2011 р., темпи експорту та 
імпорту мають тенденцію до спадання, що демонструє 
відповідний відрізок на графіку рис. 2. На жаль, за офі-
ційними статистичними даними тільки за останній рік 
вітчизняний експорт зменшився на 30 %, а його різниця 
склала –15,759 млн дол. у 2014 р. порівняно з 2013 р. і 
–30,1478 млн дол. у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. [17]. 
Імпорт скоротився приблизно на 32 % за останній рік, та 
його темпи також знизилися з –29,246 млн дол. у 2014 р. 
до –33,154 млн дол. у 2015 р. у порівнянні з відповідни-
ми попередніми роками [17], що частково можливо по-
яснити складною соціально-політичною ситуацією в на-
шій країні за останній час, а також зміною вітчизняного 
курсу стосовно торгівельного партнерства. 

Розглянемо основних торгівельних партнерів Украї - 
ни протягом останніх п’яти років. Аналіз торгі-
вельних партнерів нашої держави з експорту по-

казав, що основними країнами, які отримують україн-
ський експорт, залишаються Росія, Туреччина, Єгипет, 
Китай, Польща, Італія, Індія та Білорусія. Казахстан 
вибув з першої десятки лідерів вітчизняного експорту 
у 2015 р., хоча входив до неї всі попередні роки з дослі-
джуваного періоду. Росія традиційно домінує в обсягах 
експорту з України, хоча його обсяги постійно зменшу-
валися, починаючи з 2012 р. (19819713,34 тис. дол.), та 
порівняно з ним скоротилися більше, ніж у двічі станом 
на 2015 р. (9799143,633 тис. дол.).

Порівняємо позицію України стосовно експортної 
складової з країнами, з якими вона має найбільші тор-
гівельні стосунки. Розглянемо обсяги експорту товарів 
та послуг основних торгівельних партнерів України на 
основі ретроспективних даних за період 1995–2015 рр. 
(рис. 3) [17]. 

У цілому аналіз показав загальну тенденцію зро-
стання обсягів експорту цих країн, яка властива й Украї-
ні за відповідний період часу. Виключенням став 2009 р., 
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Рис. 2. Річні зміни обсягів експорту та імпорту України за період 1995–2015 рр.  [17]
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Рис. 3. Загальний обсяг експорту основних торгівельних партнерів України за період 1995–2015 рр.
Джерело: розроблено автором.

у якому всі країни отримали менші обсяги експортних 
товарів і послуг, що також частково пояснюється гло-
бальною економічною кризою, розпочатою у 2008 р. Та 
починаючи з у 2014 р., зростаюча тенденція змінюється 
на спадаючу, що спостерігається для всіх досліджуваних 
країн за останні два роки. У цьому випадку Україна та-
кож не стала виключенням. Найбільші темпи спаду об-
сягів експорту у 2014–2015 рр. спостерігаються в Росії  
(з 497764 млн дол. у 2014 р. до 340349 млн дол. у 2015 р.),  
що склало близько 30 % від загальних експортних об-
сягів за останній рік. У Білорусії також спостерігається 
зниження обсягів поставок експорту до 35 % у 2015 р.  
(з 36080,5 млн дол. у 2014 р. до 26676,1 млн дол. у 2015 р.).  
Таким чином, можливо дійти висновку, що тенденції щодо 
ситуації з експортом України співпадають з тенденціями 
змін її основних торгівельних партнерів. Також соціально-
політична ситуація, пов’язана з веденням бойових дій на 
сході країни, поглиблює погіршення експортної складової 
сучасного економічного стану нашої країни.

Аналіз торгівельних партнерів України з імпорту 
за останні п’ять років демонструє, що основними 
країнами, з яких до нашої країни надходить ім-

портна продукція, є Росія, Китай, Німеччина, Білорусія, 
Польща, США. Зменшення обсягів імпорту відбувається 
останні три роки з усіма цими країнами, але значне його 
скорочення, особливо за останній рік, спостерігається з 
Росією (з 23243,994 млн дол. у 2014 р. до 12678,683 млн 
дол. у 2015 р.), що свідчить про зменшення приблизно у 
два рази закупівлі продукції Україною в Росії.

Порівняємо стан імпортної складової в системі 
міжнародної торгівлі країн – основних торгівельних 
партнерів України на основі статистичних даних за остан-
ні 20 років (рис. 4) [17]. Аналіз обсягів імпорту досліджу-

ваних країн за період 1995–2015 рр. свідчить про загаль-
ну динаміку їх зростання за виключенням періоду гло-
бальної економічної кризи кінця 2008 – початку 2009 рр.  
Така ж тенденція відстежується і з Україною. Та як і з 
експотом, за останні два роки спостерігається зменшен-
ня обсягів імпорту, особливо це відчутно стосовно Ки-
таю, США, Росії та Єгипту, меншою мірою – Франції та 
Італії. Виявлена тенденція також співпадає з динамікою 
імпортної (як і у випадку експортної) складової вітчиз-
няної економіки, що полегшує перспективи розвитку 
інтеграціі України в системі міжнародної торгівлі.

Для вивчення розвитку інтеграційних процесів, 
що відбуваються в Україні, слід визначити відмінності 
між інтеграційними об’єднаннями світу за системою по-
казників, що визначають розвиток ринку торгівельно-
економічних відносин у світогосподарському просторі.

Таке завдання доцільно вирішити за допомогою 
дискримінантного аналізу. Таким методом будемо розу-
міти аналіз, що дозволяє вивчати відмінності між група-
ми об'єктів за декількома змінними одночасно. Але попе-
редню класифікацію слід провести кластерним аналізом 
з використанням метода Уорда. Для дослідження було 
розглянуто всі інтеграційні об’єднання, зареєстровані 
СОТ, та Україна. Таким чином, вивчалося 51 міжнародне 
інтеграційне об’єднання (за класифікацією ЮНКТАД).

Для визначення позиції України відносно інте-
граційних об’єднань у глобальній системі міжнародної 
торгівлі запропоновано таку систему показників: екс-
порт всередині об’єднання; загальний обсяг експорту 
об’єднання; імпорт всередині об’єднання; загальний 
обсяг імпорту об’єднання; прямі іноземні інвестиції, 
внутрішні та зовнішні потоки і запаси (річні); валовий 
внутрішній продукт; загальний обсяг торгівлі (річний); 
загальний обсяг торгівлі, експорт; платіжний баланс, 

http://www.business-inform.net


40

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і В
ід

н
о

СИ
н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

рахунки поточних операцій (річні). Дані для кластер-
ного аналізу використані зі статистичних збірників та 
офіційних Інтернет-ресурсів [18, 19] за 2015 р. За цими 
ознаками встановлено однорідність країн у їх сукупно-
сті за методом Уорда з використанням статистичного 
пакета Statgraphics Centurion. Кластерний аналіз за за-
пропонованою системою ознак визначив три кластери 
угрупувань інтеграційних об’єднань у глобальній систе-
мі міжнародної торгівлі. 

У табл. 1 наведено склад кожного кластера, до 
якого увійшли досліджувані міжнародні інтеграційні 
об’єднання (згідно з класифікацією ЮНКТАД) та Украї-
на. Таким чином, до першого кластера увійшло 25 інте-
граційних об’єднань, він є найбільш багаточисельним. 
Друга група містить 10 інтеграційних об’єднань. Третій 
кластер – 16. Україна потрапила до першої групи разом 
з об’єднанням країни Африки, Карибського басейну і 
Тихого океану, АСЄАН, Західно-африканським еконо-
мічним і валютним союзом, об’єднанням НАФТА тощо.

Аналізуючи отримані кластери, можливо зробити 
висновок, що більшість інтеграційних об’єд нань відріз-
няються за основними показниками торгівельно-еко-
номічного стану, що свідчить про нерівномірний роз-
виток зовнішньої інтеграції в різних регіонах світу. За 
встановленими ознаками торгівельно-економічного 
розвитку станом на початок 2016 р. Україна входить до 
складу першого кластера однорідних груп інтеграційних 
об’єднань світу з досить високим значенням показників. 
Таким чином, проведений аналіз дає змогу отримати 
об’єктивну структуру міжнародної інтеграції та визна-
чити сучасне положення України у світовому інтегра-
ційному просторі. 

Отже, встановлено кластери однорідних угру-
пувань інтеграційних об’єднань за критерієм їх торгі-
вельно-економічного розвитку, який характеризується 

9 елементарними ознаками, виокремленими офіційними 
статистичними документами. Рівні значень запропоно-
ваних показників є обґрунтованими критеріями клас-
теризації міжнародних інтеграційних об’єднань і перед-
бачають подальший економічний аналіз для посилення 
активізації інтеграційної зовнішньоекономічної політи-
ки та визначення стратегічних перспектив розвит ку ін-
теграційних процесів України у глобальній системі між-
народної торгівлі.

Одне з найважливіших завдань аналізу міжна-
родних економічних відносин – визначення,  
в якому напрямку будуть розвиватися процеси 

міжнародної інтеграції у майбутній перспективі. З точки 
зору статистики дане завдання зводиться до того, щоб 
вибрати індикатори та визначити їх значення, на підста-
ві яких можна було б розділити майбутній стан розвитку 
інтеграційних процесів у міжнародному інтеграційному 
просторі. Одним із способів прийняття рішення про те, 
які індикатори та які їх значення краще дозволяють роз-
різняти ці категорії, є дискримінантний аналіз. Іншими 
словами, дискримінантний аналіз дає можливість побу-
дувати модель, яка буде передбачити, в якому напрямку 
«рушать» міжнародні інтеграційні процеси. Але такий 
аналіз є досить складним і вимагає великої кількості об-
робки статистичних даних. Тому використання його в 
ручному режимі для аналізу руху інтеграційних процесів 
досить трудомістко. Таким чином, з метою автоматиза-
ції розрахунків для дискримінантного аналізу побудови 
моделей розвитку інтеграційних процесів використаємо 
програмний статистичний пакет Statistica.

Для вивчення відмінностей розвитку інтеграцій-
них об’єднань необхідно визначити дискримінантні 
функції, які корисні для визначення диференціації роз-
витку та впливу системи міжнародної торгівлі на утво-
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Рис. 4. Обсяг імпорту основних торгівельних партнерів України за період 1995–2015 рр. [17]
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таблиця 1

Склад кластерів однорідних інтеграційних об’єднань та України у глобальній системі міжнародної торгівлі

Рейтин-
говий  
номер

Скороче-
на назва 

об’єднання 
Інтеграційне об’єднання Кла-

стер

Скороче-
на назва 

об’єднання

Рейтин-
говий  
номер

Інтеграційне об’єднання Кла-
стер

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ACP 
Країни Африки, Карибсь-
кого басейну і Тихого 
океану (країни АКТ)

1 FTAA 27
Зона вільної торгівлі 
Північної та Південної 
Америки

1

2 ALBA-TCP 
АЛБА (Боліваріанський 
альянс для народів нашої 
Америки)

1 G20 28 Група 20 1

3 AMU Союз арабського Магрибу 2 G7 29 Група 7 1

4 APEC 
Азіатсько-Тихоокеанське 
економічне 
співробітництво (АТЕС)

1 G-77 30 Група 77 1

5 APTA 
Азіатсько-Тихоокеанська 
торговельна угода (АПТУ)

2 G8 31 Група 8 2

6 ASEAN 
Асоціація держав 
Південно-Східної Азії 
(АСЕАН)

1 GCC 32
Рада співробітництва 
арабських держав 
Перської затоки

1

7 ASEAN + CJK 
АСЕАН + Китай, Японія, 
Республіка Корея

2 GSTP 33

Глобальна система тор-
говельних преференцій 
між країнами, що розви-
ваються

3

8 CACM 
Загальний ринок 
Центральної Америки

1 IGAD 34
Міжурядовий орган  
з питань розвитку

1

9 CAN Андське співтовариство 3 LAIA 35
Асоціація Латиноамери-
канської інтеграції

2

10 CARICOM Карибське співтовариство 3 LAS 36 Ліга арабських держав 3

11 CEFTA 
Центрально-європейська 
асоціація вільної торгівлі

3 MERCOSUR 37 МЕРКОСУР 3

12 CEMAC 
Економічне та валютне  
співтовариство 
Центральної Африки

3 MRU 38 Союз держав ріки Мано 3

13 CEN-SAD 
Спільнота Сахель-
сахарських держав

3 MSG 39
Передова група 
меланезійських держав

1

14 CEPGL 
Економічне співтова-
риство країн Великих озер

3 NAFTA 40 НАФТА 1

15 CIS СНД 2 OAS 41
Організація американсь-
ких держав

1

16 COMESA 
Спільний ринок Східної  
та Південної Африки

3 OECD 42
Організація економічного 
співробітництва і розвитку

3

17 EAC 
Східно-африканське 
співтовариство

3 OECS 43
Організація східно-
карибських держав

1

18 ECCAS 
Економічне співтова-
риство країн Центральної 
Африки

3 OIC 44
Організація ісламського 
співробітництва

2

19 ECO 
Організація економічного 
співробітництва

1 OPEC 45 ОПЕК 3

20 ECOWAS 
Економічне співтова - 
риство західноафрикан-
ських держав (ЕКОВАС)

1 SAARC 46
Південно-Азіатська 
асоціація регіонального 
співробітництва

1

21 EFTA 
Європейська асоціація 
вільної торгівлі

2 SACU 47
Митний союз Південної 
Африки

1
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рення відповідного кластеру, а також для одержання 
стійких взаємозв’язків. За обчисленими значеннями 
класифікаційних функцій (інформантів) визначаємо до 
якого класу найімовірніше віднести той чи інший об’єкт 
(інтеграційне об’єднання). 

Таким чином, до моделі відмінностей рівня роз-
витку інтеграційних процесів увійшло дві дискримі-
нантні функції зі стандартизованими змінними. Згідно 
з алгоритмом обчислення даного методу вони впоряд-
ковані послідовно за значеннями узагальнених власних 
чисел. Ця послідовність збігається і з власними числами 
у відсотках від їх загальної суми. При піднесенні коре-
ляційних відношень до квадрата можна отримати ін-
декси детермінації, які також підтверджують вагомість 
дискримінантних функцій. Статистики критерію Уїлкса 
демонструють відносний внесок перешкоди в загальну 
мінливість з урахуванням усіх функцій і при почергово-
му виключенні кожної наступної [8, 10]. За допомогою 
критерію Пірсона оцінена значущість статистик Уїлкса. 

Отже, модель диференціації в розвитку інтегра-
ційних процесів у 2015 р. має вигляд першої дискримі-
нантної функції в стандартизованих змінних:

f (x) = –3,1778 – 0,000000456x1 + 0,00000413x2 – 
– 0,00000123x3 + 0,0000044x4 + 0,0000139x5 –

– 0,000000286x6 – 0,000007157x7 – 0,00000468x8 +
       + 0,000145x9.  

(1)

Перша дискримінантна функція пояснює на 95 % 
відмінності в розподілі інтеграційних об’єднань на клас-
тери за критерієм їх розвитку в глобальній системі між-
народної торгівлі, отже, є визначальною. Обрахована 
дискримінантна функція дозволяє встановити рейтинг 
впливу показників економічного розвитку на диферен-
ціацію інтеграційних об’єднань Вагові коефіцієнти при 
кожній змінній в (1) розподілилися таким чином:

  x9 > x5 > x7 > x8 > x4 > x2 > x3 > x1 > x6 .
Аналіз вагових коефіцієнтів при змінних у обрахо-

ваній функції (1) дозволяють зробити такий висновок: 
відмінності розвитку інтеграції у світі складаються в 
такому рейтингу елементів міжнародної торгівлі: пла-
тіжний баланс, рахунки поточних операцій (річні) (x9); 
прямі іноземні інвестиції, внутрішні та зовнішні пото-
ки і запаси (річні) (x5); загальний обсяг торгівлі (річний) 
(x7); загальний обсяг торгівлі, експорт (x8); загальний 

обсяг імпорту об’єднання (x4); загальний обсяг експор-
ту об’єднання (x2); імпорт всередині об’єднання (x3); 
експорт всередині об’єднання (x1); валовий внутрішній 
продукт (x6).

Отже, використання методів дискримінантного 
аналізу дозволило відібрати найбільш інформативні ко-
ефіцієнти за минулий періоди часу. Кількісний аналіз,  
а саме – відмінність у показниках у декілька разів свід-
чить про велику нерівномірність впливу визначених 
факторів на розвиток інтеграційних об’єднань у системі 
міжнародної торгівлі в регіонах світу. 

На основі кількісного аналізу можна дійти висно-
вку, що існування кластерів розвитку процесів міжна-
родної інтеграції обумовлено, перш за все, рівнем платіж-
ного балансу та річними рахунками поточних операцій,  
у меншому ступені – прямими іноземними інвестиція-
ми, внутрішніми, зовнішніми потоками і запасами, за-
гальним обсягом торгівлі, загальним обсягом торгівлі в 
частині експорту, загальним обсягом імпорту та експор-
ту об’єднання, а також імпортом усередині об’єднання.  
У незначному ступені на розвиток процесів міжнародної 
інтеграції має вплив експорт всередині інтеграційного 
об’єднання та валовий внутрішній продукт. 

ВИСНОВКИ
За допомогою виконаного дискримінантного ана-

лізу знайдено функціональні залежності між показника-
ми, які характеризують розвиток міжнародної інтеграції 
у глобальній системі міжнародної торгівлі, та визначено 
найбільш інформативні. Кількісний аналіз вагових коефі-
цієнтів при показниках, а саме – їх значна відмінність між 
собою – свідчить про велику нерівномірність впливу ви-
значених факторів на розвиток інтеграційних об’єднань у 
системі міжнародної торгівлі в регіонах світу. 

За  виявленими загальними торгі вельно-економіч-
ними ознаками інтеграційних об’єднань світу встанов-
лено однорідність їх досліджуваної сукупності за класи-
фікацією ЮНКТАД. 

На підставі виконаного кластерного аналізу об-
ґрунтовано позиціювання України в сукупності міжна-
родних інтеграційних об’єднань. Це дало змогу, визна-
чити об’єктивну позицію нашої країни у глобальній сис-
темі міжнародної торгівлі та встановити альтернативні 
групи міжнародних інтеграційних об’єднань.                 

Закінчення табл. 1

1 2 3 4 5 6 7

22 EU15 Європейський Союз  
з 15 країн 2 SADC 48 Співтовариство розвитку 

Південної Африки 1

23 EU25 Європейський Союз  
з 25 країн 1 TPP 49 Транстихоокеанське  

партнерство 3

24 EU27 Європейський Союз  
з 27 країн 1 UNASUR 50 Союз південноамери-

канських націй 1

25 EU28 Європейський Союз 2 WAEMU 51
Західноафриканський 
економічний і валютний 
союз

1

26 Euroarea Єврозона 2 52 Україна 1
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Макарчук К. О., Гончаренко Н. І. СAGE-модель транснаціоналізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії
Метою статті є побудова СAGE-моделі транснаціоналізації компаній країн регіону Східної Азії та визначення основних «дистанцій» між країнами 
регіону, що дозволяє дослідити основні фактори прийняття рішень щодо транснаціоналізаційних стратегій регіональних компаній. Розглянуто 
бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності. Наведено основні фактори CAGE-моделі. Встановлено множину 
показників, які можуть бути використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії. Запропоновано та розраховано субіндекси CAGE-моделі, що 
впливають на транснаціоналізацію бізнесу між Японією та Китаєм, Японією та Кореєю, а також Китаєм і Кореєю. Розраховано парні субіндекси 
CAGE-моделі транснаціоналізації для виділених країн-партнерів регіону Східної Азії.
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бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності. Наведено основні фактори CAGE-моделі. Встановлено множину 
показників, які можуть бути використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії. Запропоновано та розраховано субіндекси CAGE-моделі, що 
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Процес транснаціоналізації бізнесу відбуваєть-
ся під впливом цілої низки факторів, а саме: 
ендогенних – умови ведення бізнесу в країні, її 

політична, економічна, соціальні, правова системи, що 
може мати амбівалентний вплив та впливати як фактор 
виштовхування компаній на міжнародні ринки, а також 
як фактор тяжіння іноземних компаній на національний 
ринок; екзогенних, що є факторами зовнішнього серед-
овища, які доволі складні в оцінці, оскільки стратегія 
прийняття рішення щодо початку процесу транснаціо-
налізації бізнесу значною мірою залежить від сфери ді-
яльності компанії, її економічної «сили» та інших фак-
торів, які носять неекономічний характер. 

Стратегічне управління транснаціоналізацією роз - 
глядається у працях зарубіжних науковців, зокрема  
Я. Йохансона, Ф. Вейдершейм-Пауля, Я.-Е. Вална, П. Ге - 
мавата та ін. Проте постійний розвиток транснаціона-
лізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії ство-
рює необхідність оцінки дистанції між країнами в кон-
тексті транснаціоналізації бізнесу.

На даному етапі важливим є дослідження факто-
рів вибору компаніями регіону тієї чи іншої країни базу-
вання. Вибір пулу країн, на ринках яких може бути здій-
снена транснаціоналізація компаній, – це одне з осно-
вних питань, яке пов’язане, перш за все, з аналізом зо-
внішнього середовища компанії, аналізом внутрішнього 
середовища компанії (визначення ресурсів, які можуть 
бути задіяні в процесі транснаціоналізації) та формулю-
ванням стратегії та цілей компанії.

Мета статті – побудувати СAGE-модель трансна-
ціоналізації компаній країн регіону Східної Азії та ви-

значити основні «дистанції» між країнами регіону, що 
дозволить дослідити основні фактори прийняття рі-
шень щодо транснаціоналізаційнихстратегій регіональ-
них компаній.

Транснаціоналізація компаній країн Східної Азії 
може описуватися за допомогою теорії «поступально-
го» виходу компаній на зовнішні ринки Я. Йохансона,  
Ф. Вейдершейм-Пауля та Я.-Е. Валнома [1, 2]. Дана стра-
тегія передбачає «поступальну» транснаціоналізацію біз-
несу, тобто на початковому етапі компанії більш схильні 
до вибору найбільш близьких країн для провадження 
міжнародного бізнесу. Це пов’язане з тим, що найбільш 
суттєвою проблемою є ризики, пов’язані з асиметрією 
інформації, що виникає при налагодженні контактів між 
партнерами з різних країн. Ведення бізнесу в близьких 
країнах зменшує інформаційну асиметрію та полегшує 
процес отримання та інтерпретації необхідної інформації 
про стан закордонного ринку, основних акторів, що діють 
на ньому, та можливі шоки зовнішнього середовища.

Процес вибору пулу країн для транснаціоналізації 
бізнесу базується на системі факторів, що включають в 
себе цілі компаній та «віддаленість» країн, що дозволяє 
сформувати систему факторів впливу на транснаціона-
лізацію бізнесу в країнах Східної Азії (рис. 1). Треба за-
значити, що, крім географічності, дистанція може бути 
оцінена на основі теорії П. Гемавата, а саме – СAGE-
моделі, що включає в себе оцінку культурних, адміні-
стративних, географічних та економічних факторів [3]. 

Використання даної моделі для країн Східної Азії 
в розрізі основних інвестиційних партнерів дозволяє 
побудувати оцінку їх віддаленості або близькості, що 

Основні бізнес-цілі компаній
Східної Азії  

Диверсифікація
каналів

отримання
виручки  

Оптимізація
структури затрат

на ведення бізнесу  

Отримання доступу
до дефіцитних

факторів
виробництва 

Оптимізація умов
зовнішнього середовища

для ведення бізнесу,
зменшення екзогенних

ризиків  

− Розмір та
   потенціал
   зростання ринку;
– рівень розвитку
   інфраструктури;
– наявність
   «місцевих»
   конкурентів;
– економічна,
   політична,
   соціальна
   стабільність

 

 
 

 
 

 
 

− Витрати
   на основні фактори
   виробництва
   та доступність
   таких факторів;
– транспортні
   затрати
   та наявність
   інфраструктури;
– наявність
   прихованих
   витрат

 

 

 

− Доступність
   дефіцитних
   факторів
   виробництва,
   їх якість та кількість;
– можливість
   отримання доступу
   до факторів
   виробництва;
– рівень витрат
   і доступ до факторів
   виробництва

 

 
 

 
 

− Оптимізація
   податкового тягаря;
– стійкість політичної
   та законодавчої
   системи;
– зменшення
   екзогенних ризиків

 
 

 

 
  

 

СAGE-модель оцінки дистанції між країнами в контексті
транснаціоналізації бізнесу

   
 

Рис. 1. Основні бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності [3]
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дозволяє оцінити подальший потенціал транснаціоналі-
зації компаній країн даного регіону. 

Класична СAGE-модель, розроблена П. Гемаватом 
[4, 5] включає в себе систему компаративних факторів, 
що дозволяють провести парні якісні оцінки «відставні» 
між країнами (табл. 1).

таблиця 1

Основні фактори СAGE-моделі

Культурна дистанція політична дистанція Географічна дистанція Економічна дистанція

Відмінність мови;  
відмінність культури;  
відмінність релігії;  
етнічна спорідненість;  
відмінність соціальних норм

Відсутність колоніальних 
зв’язків;  
відсутність монетарної або 
політичної асоціації;  
політична ворожість;  
урядова політика;  
розвиток інститутів

Фізична віддаленість;  
наявність спільного кордону;  
наявність виходу до моря 
чи ріки;  
розмір країни;  
слабкі транспортні чи кому-
ні каційні зв’язки;  
відмінність клімату

Дохід на душу населення;  
наявність природних 
ресурсів;  
наявність фінансових 
ресурсів;  
наявність людських ресурсів;  
інфраструктура

Джерело: систематизовано за матеріалами [4, 5].

З даних табл. 1 можна зазначити, що СAGE-модель 
включає в себе набір якісних характеристик, які, втім, 
можуть бути доповнені чи змінені для цілей аналізу. 
Розрахунок кількісних показників дозволить провести 
компаративістський аналіз «віддаленості» чи близькос-
ті країн – основних інвестиційних партнерів для компа-
ній Східної Азії. Проте треба зазначити, що деякі якісні 
показники досить важко оцінити кількісно. Перш за все, 
це стосується блоку культурної дистанції.

Для аналізу транснаціоналізації бізнесу можна ви-
окремити таку множину показників, які можуть будуть 
використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії 
(табл. 2).

Сформована система показників дозволяє про-
вести аналіз та розрахувати «дистанцію» між країнами. 
Однак очевидним є питання співрозмірності показни-
ків для здійснення порівняння. Для рішення даної зада-
чі пропонується розділити запропоновану множину на 
декілька підмножин:
 бінарні показники – дана підмножина включає 

в себе фактори, які можуть бути однозначно 
оцінені при порівнянні та приймати значення 
1 – коли фактори або однакові для двох кра-
їн, або об’єктивно існують, та 0 – у всіх інших 
випадках. До даної підмножини належать по-
казники існування спільної мови, етнічної спо-
рідненості, наявності колоніальних зв’язків, 

таблиця 2

показники для аналізу віддаленості країн Східної Азії

Культурна дистанція політична дистанція Географічна дистанція Економічна дистанція

Спільна мова;  
культурні відмінності за 
показниками культурних 
індексів Г. Ховштеде (по-
казник індивідуалізму та 
мускулінності);  
етнічна спорідненість 

Наявність/відсутність 
колоніальних зв’язків;  
спорідненість політичної системи;  
показник корумпованості;  
захищеність права власності;  
незалежність судової  
системи;  
довіра до політичної системи

Віддаленість столиць;  
сусідство країн;  
протяжність спільного 
сухопутного кордону;  
різниця середньорічних 
температур у столицях

Показник ВВП на душу населення;  
показник розвитку фінансо вого 
ринку;  
показник розвитку ринку праці;  
показник розвитку інфра - 
струк тури;  
розмір внутрішнього ринку;  
валові внутрішні заощадження

Джерело: систематизовано за матеріалами [6, 7].

спорідненості політичних систем, існування 
спільного кордону;

 вимірні показники – до даної підмножини вхо-
дять фактори, які не увійшли до першої підмно-
жини. Вони можуть бути представлені індексни-
ми значеннями (індекси культурних відміннос-

тей та ін.) або абсолютними величинами, такими 
як ВВП на душу населення, чисельність населен-
ня та інше. При порівнянні таких показників не-
обхідно враховувати ступінь їх відмінності між 
собою та привести їх до зіставного вигляду, що 
може здійснюватися на основі такої формули:

   
,

N N
P EAN

EA N
EA

F F
F

I




  

(1)

де   
N
EAI – співставний показник дистанції для країни 

Східної Азії;
N

PF – значення n-го показника для країни-парт-
нера для розрахунку «дистанції» між країнами;

N
EAF  – значення n-го показника для країни Схід-

ної Азії для розрахунку «дистанції» між країнами.
Надалі для розрахунку «дистанції» необхідно пе-

рейти до показника «дистанції»:

  

1 0,2;

0.6 (0,2;0,5]

0.4 (0,5;0,8)

0 0,8.
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Такі параметри, як протяжність спільного сухо-
путного кордону, а також відстань між столицями, та-
кож трансформуються на бінарні показники, причому 
якщо відстань між столицями становить більше 2000 км, 
значення бінарного показника становить 0, у протилеж-
ному випадку – 1.

У результаті проведення зіставлення показни-
ків отримаємо чотири субіндекси, що характеризують 
«дистанцію» між країнами та впливають на транснаціо-
налізацію міжнародного бізнесу в країнах Східної Азії. 

Розрахуємо внутрішньорегіональні показники 
«дистанції» для Японії, Кореї та Китаю.

Розрахунок показників «дистанції» між Японією 
та Китаєм наведено в табл. 3.

Дані наведені в табл. 3 дозволяють розрахувати 
субіндекси СAGE-моделі за такою формулою: 

  

1

1

1 ,

N
N
EA

iM
S N

i

D

M
D 



 





  

(3)

де 
M
SD – субіндекс СAGE-моделі;

1

N

i
M


 – максимально можлива сума балів, що вира-

жає максимальну ідентичність країн за субіндексом 
СAGE-моделі;

1

N
N
EA

i
D


 – фактична сума кількісних оцінок, що вира-

жає «дистанцію» країн за субіндексом СAGE-моделі.
Таким чином, на основі табл. 3 та формули (3) мож-

на розрахувати субіндекси СAGE-моделі, що впливають 
на транснаціоналізацію бізнесу між Японією та Китаєм 
та представити на рис. 2.

Отже, ми можемо говорити про економічну близь-
кість даних країн, що і обумовлює значну взаємну сту-
пінь транснаціоналізації бізнесу в даному регіоні. Одно-
значно неможливо стверджувати, що середні значення 
субіндексів культурної, політичної та географічної дис-
танцій негативно впливають на розвиток транснаціона-
лізації бізнесу в даних країнах.

таблиця 3

Розрахунок міжкраїнової «дистанції» для Японії та Китаю, що впливає на транснаціоналізацію бізнесу

Фактор «дистанції»  
між країнами Японія Китай показники «дистанції»

Культурна дистанція

Спільна мова Японська Китайська 0

Індивідуалізм 66 20 0,4

Мускулінність 95 66 0,6

Етнічна спорідненість Конфуціанська Конфуціанська 1

Політична дистанція

Наявність/відсутність колоніальних 
зв’язків Відсутні Відсутні 0

Спорідненість політичної системи Неспоріднені Неспоріднені 0

Показник корумпованості 5,12 4,05 0,6

Захищеність права власності 6,14 4,45 0,6

Незалежність судової системи 6,19 3,89 0,6

Довіра до політичної системи 4,53 4,05 1

Географічна дистанція

Віддаленість столиць 2092,3 0

Сусідство країн + + 1

Протяжність спільного сухопутного 
кордону

Сухопутний кордон  
відсутній 0

Різниця середньорічних температур  
у столицях 16,3 12,9 0,6

Економічна дистанція

Показник ВВП на душу населення 38200,00 14300,00 0,4

Показник розвитку фінансового ринку 4,71 4,00 1

Показник розвитку ринку праці 4,80 4,50 1

Показник розвитку інфраструктури 6,13 5,09 1

Розмір внутрішнього ринку 6,11 6,97 1

Валові внутрішні заощадження 22,36 48,87 0

Джерело: авторська розробка.
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Аналогічно можливо розрахувати парні індекси 
СAGE-моделі для інших країн регіону (Японія – Корея, 
Китай – Корея). Результати розрахунку даних величин 
наведено в табл. 4.

Провівши парний порівняльний аналіз країн регі-
ону Східної Азії за СAGE-моделлю транснаціоналізації, 
представимо це графічно на рис. 3.

 Таким чином, можна зробити висновок про до-
сить значну економічну близькість даних країн, що і 
обумовлює стратегічний розвиток транснаціоналізації 
бізнесу. Незначні культурні, політичні та географіч-
ні дистанції також сприяють внутрішньо регіо нальній 
транснаціоналізації міжнародного бізнесу.

На основні даних, наведених в Доповіді про між-
народні інвестиції 2015 р. (World Investment Report 2015) 
[8] можна виділи групу країн для Східної Азії з найбіль-
шим ступенем взаємної транснаціоналізації бізнесу.

Для країн-партнерів також необхідно розрахувати 
субіндекси СAGE-моделі транснаціоналізації (табл. 5).

Отже, процес транснаціоналізації міжнародного 
бізнесу країн Східної Азії відбувається за рахунок еко-
номічної близькості країн-партнерів – і це є основна 
детермінанта розвитку. У той час, як інші фактори, такі 
як географічна, культурна та політична дистанції, віді-
грають роль підтримуючих детермінант, що обумовлено 
подальшим розвитком глобалізаційних процесів у світі. 

ВИСНОВКИ
На основі побудови СAGE-моделі визначено 

основ ні «дистанції» між країнами регіону, що дозволяє 
дослідити основні фактори прийняття рішень щодо 
транснаціоналізаційних стратегій регіональних компа-
ній. Виявлено, що основним фактором, що визначає пул 
країн, на ринки яких відбувається вихід компаній, є еко-
номічна близькість, у той час, як культурні, географічні та 
політичні «дистанції» відіграють досить незначну роль. 
Таким чином, для східноазійских компаній не справджу-
ється теорія «поступальної» транснаціоналізації.           
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Рис. 2. Субіндекси СAGE-моделі, розраховані для Японії та Китаю

таблиця 4

Розрахунок субіндексів СAGE-моделі для країн Східної Азії

Фактор «дистанції» між країнами Японія – 
Корея

Китай – 
Корея

Культурна дистанція

Спільна мова 0 0

Індивідуалізм 0,4 1

Мускулінність 0,4 0,6

Етнічна спорідненість 1 1

Політична дистанція

Наявність/відсутність колоніальних 
зв’язків 1 0

Спорідненість політичної системи 0 0

Показник корумпованості 0,6 0,6

Захищеність права власності 0,6 1

Незалежність судової системи 0,6 1

Довіра до політичної системи 0,6 0,6

Географічна дистанція

Віддаленість столиць 1 1

Сусідство країн 1 1

Протяжність спільного сухопутного 
кордону 0 0

Різниця середньорічних темпера-
тур у столицях 0,6 1

Економічна дистанція

Показник ВВП на душу населення 1 0

Показник розвитку фінансового 
ринку 0,6 1

Показник розвитку ринку праці 1 1

Показник розвитку інфраструктури 0,6 1

Розмір внутрішнього ринку 1 0,6

Валові внутрішні заощадження 0,4 0,6

Культурна дистанція 0,55 0,35

Політична дистанція 0,43 0,47

Географічна дистанція 0,35 0,25

Економічна дистанція 0,23 0,3

Джерело: авторська розробка.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і В
ід

н
о

СИ
н

И

49БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

0,55

0,43

0,35

0,23

0,35

0,47

0,25
0,3

0,5
0,53

0,6

0,27

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Культурна
дистанція

Політична
дистанція

Географічна 
дистанція

Економічна 
дистанція

Японія – Корея Китай – Корея Японія – Китай

Рис. 3. Узагальнені значення субіндексів СAGE-моделі для країн Східної Азії

таблиця 5

парні субіндекси СAGE-моделі транснаціоналізації для країн Східної Азії

Дистанція Японія –  
Китай Японія – СшА Китай – Індія Китай – СшА Корея –  

Сингапур Корея – Китай

Культурна 0,50 0,60 0,62 0,83 0,49 0,35

Політична 0,53 0,48 0,53 0,64 0,37 0,47

Географічна 0,60 0,80 0,41 0,81 0,53 0,25

Економічна 0,27 0,23 0,31 0,37 0,27 0,3

Джерело: авторські розрахунки.

2. Johanson J. The internationalization process of the firm –  
A model of knolwedge dеvelopment and increasing foreign mar-
ket commitments / J. Johanson, J.-E. Vahlne // Journal of Interna-
tional Business Studies. – 1977. – Vol. 8. – Issue 1. – P. 23–32. 

3. Ricart, J. E. New frontiers in international strategy / J. E. Ri- 
cart, M. J. Enright, P. Ghemawat, S. L. Hart, T. Khanna // Journal 
of International Business Studies. – 2004. – Vol. 35. – Issue 3. –  
P. 175–200.

4. Ghemawat, P. Distance still matters: the hard reality of 
global expansion [Electronic resource] / P. Ghemawat // Harvard 
Business Review. – 2001. – Vol. 79. – Issue 8. – P. 137–147. – Mode of 
access : https://www.business.illinois.edu/aguilera/Teaching/Dis-
tance%20still%20matters%20HBR%202001%20Ghemawat.pdf

5. Ghemawat, P. Redefining Global Strategy. Crossing Bor-
ders in a World Where Differenced Still Matter / Pankaj Ghemawat. –  
Harvard Bisiness School Press, 2007. – 257 p.

6. Hofstede, G. Culture’s Consequences: International Dif-
ferences in Work-Related Values / Geert Hofstede. – Beverly Hills 
CA: Sage Publications, 1980. – 628 p.

7. Hoppe, M. H. (2007). Culture and Leader Effectiveness : 
The GLOBE Study [Electronic resource] / M. H. Hoppe. – Mode of 
access : http://www.inspireimagineinnovate.com/pdf/globesum-
mary-by-michael-h-hoppe.pdf

8. Доклад о мировых инвестициях. 2015 год. Реформиро-
вание управления международными инвестициями. Основные 
тезисы и обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ru.pdf

REFERENCES

“Doklad o mirovykh investitsiyakh. 2015 god. Reformirova-
niye upravleniya mezhdunarodnymi investitsiyami. Osnovnyye tezi-

sy i obzor“ [The world investment report. 2015. Reforming the gov-
ernance of international investment. The main points and review]. 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ru.pdf

Ghemawat, P. “Distance still matters: the hard reality of global 
expansion“. https://www.business.illinois.edu/aguilera/Teaching/
Distance%20still%20matters%20HBR%202001%20Ghemawat.pdf

Ghemawat, P. Redefining Global Strategy. Crossing Borders 
in a World Where Differenced Still Matter: Harvard Bisiness School 
Press, 2007.

Hofstede, G. Culture's Consequences: International Differences 
in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1980.

Hoppe, M. H. “Culture and Leader Effectiveness : The GLOBE 
Study“. http://www.inspireimagineinnovate.com/pdf/globesum-
mary-by-michael-h-hoppe.pdf

Johanson, J., and Vahlne, J. -E. “The internationalization pro-
cess of the firm - A model of knolwedge development and increas-
ing foreign market commitments“. Journal of International Business 
Studies, vol. 8, no. 1 (1977): 23-32.

Johanson, J., and Wiederscheim-Paul, F. “The International-
ization of the Firm – Four Swedish Cases“. Journal of Management 
Studies, vol. 12, no. 3 (1975): 305-322.

Ricart, J. E. “New frontiers in international strategy“. Journal 
of International Business Studies, vol. 35, no. 3 (2004): 175-200.

http://www.business-inform.net


50

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і В
ід

н
о

СИ
н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

UDC 339.926:330.341.42:336.63

EurOpEANizATiON iN ThE CONTExT Of GrOup iNTErEsTs pOliTiCs: CAsE Of ukrAiNE
© 2016 vlasEnko m. a., kurinna i. G. 

UDC 339.926:330.341.42:336.63

Vlasenko M. A., Kurinna I. G. Europeanization in the Context of Group Interests Politics: Case of Ukraine
The paper describes the relationship between the existing level of institutional development in Ukraine and the prospects for institutional changes with the 
signing of the EU – Ukraine Association Agreement. Attention is paid to the key differences of modern politics of European integration from the conditions of 
the previous EU enlargement for Ukraine. The role of group interests politics and the role of corruption as an informal governance tool in influencing public 
confrontation and saving the actual uncertainty in the foreign policy of the country has been defined. Among the main conditions for the elimination of 
contradictions there identified the following: transformation processes under the enhanced foreign competition as a result of the implementation of the EU – 
Ukraine Association Agreement, as well as balancing the overvalued and undervalued expectations about European integration among the population.
Keywords: institutional change, Europeanization, Association Agreement, group interests politics.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 15. 

Vlasenko Maryna A. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economics and Business Management, Dnipropetrovsk National University 
named after Oles Gonchar (72 Haharina Ave., Dnіpro, 49050, Ukraine)
E-mail: evridika@ua.fm
Kurinna Iryna G. – Senior Lecturer of the Department of Economics and Enterprise Management, Dnipropetrovsk National University named after Oles Gonchar 
(72 Haharina Ave., Dnіpro, 49050, Ukraine)
E-mail: kurennaya_lg@mail.ru

УДК 339.926:330.341.42:336.63
Власенко М. О., Курінна І. Г. Європеїзація в контексті політики  

групових інтересів: українська версія
У статті описується взаємозв’язок між існуючим рівнем інститу-
ційного розвитку в Україні та перспективами інституційних змін у 
зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом (ЄС). Увага приділяється ключовим відмінностям сучас-
ної політики європейської інтеграції для України від умов попереднього 
розширення ЄС. Визначено роль політики групових інтересів, а також 
роль корупції, як неофіційного інструменту управління, у впливі на 
суспільне протистояння і збереження фактичної невизначеності у 
зовнішній політиці країни. Серед основних умов для усунення проти-
річ визначено такі: трансформація під впливом посилення зовнішньої 
конкуренції як результат реалізації Угоди про Асоціацію між Україною 
та ЄС, а також збалансування переоцінених і недооцінених очікувань з 
приводу європейської інтеграції серед населення.
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Власенко М. А., Куренная И. Г. Европеизация в контексте политики 

групповых интересов: украинская версия
В статье описывается взаимосвязь между существующим уровнем 
институционального развития в Украине и перспективами институ-
циональных изменений в связи с подписанием Соглашения об Ассоциации 
между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Внимание уделяется клю-
чевым отличиям современной политики европейской интеграции для 
Украины от условий предыдущего расширения ЕС. Определена роль поли-
тики групповых интересов, а также роль коррупции, как неофициально-
го инструмента управления, во влиянии на общественное противосто-
яние и сохранение фактической неопределённости во внешней политике 
страны. Среди основных условий для устранения противоречий опреде-
лены следующие: трансформация под влиянием усиления внешней кон-
куренции как результат реализации Соглашения об Ассоциации между 
Украиной и ЕС, а также сбалансирование переоцененных и недооценен-
ных ожиданий по поводу европейской интеграции среди населения.
Ключевые слова: институциональные изменения, европеизация, Со-
глашение об Ассоциации, политика групповых интересов.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 15. 
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Modern Ukraine has been carrying out the process 
of social and political formation, looking for its 
geostrategic identity under socio-political and 

economic transformation. In this complex transformation 
process Ukraine has been overcoming the difficult path to 
the creation of a new integrated institutional system, the 
formation of which is largely determined by a focus on Eu-
ropean values and practices. At the same time, the specific 
place of Ukraine in the geopolitical and geo-economic space 
[2] determines the contradictions that arise in connection 
with the activation of the Ukrainian-European integration 

politics and institutional changes in the course of Ukraine’s 
Europeanization.

In this paper we attempt to study connections be-
tween the low level of institutional development and causes 
of latent counteraction to the Europeanization of Ukraine 
on the part of political interest groups, which is displayed in 
the contradictions among the population about the official 
path of Ukraine to European integration. Relatively high le-
vel of corruption has been preserved during several decades 
in Ukraine, indicating inefficiency of the public governance 
and programs to fight corruption. In fact, corruption has be-
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come a permanent informal management tool influencing 
citizens’ political choices. Basing on the identified causes of 
opposing the institutional changes, we suggest the follow-
ing ways to resolve them: 1) real foreign competition as a 
way to influence the political and economic group interests 
and 2) public education to eliminate the information asym-
metry regarding the conditions of EU-Ukraine Association 
Agreement (hereinafter – AA) and upcoming changes in the 
course of reforms. Although the paper partly focuses on the 
Europeanization of Ukraine in the economic area, we sup-
pose that institutional changes during the transformation of 
the Ukrainian economic system should address all activities 
and interactions between citizens and public authorities.

The institutional issues of the Europeanization promo-
tion to the East were developed in papers of D. Brennaman, 
S. Lavenex, S. Opper, F. Schimmelfennig; causes and conse-
quences of opposing the institutional changes in the emerg-
ing market countries were studied in papers of A. T. Guzman,  
D. North, R. Rajan and L. Zingales; the assessment of pros-
pects of European integration enhancing for Ukraine was 
made by I. Burakovskyy, A. Breslavska, N. Shelud’ko, etc.

The active phase of European integration course im-
plementation for Ukraine started in 2014, which was 
associated with the signing of the AA (the ratifica-

tion by the EU Member States is in progress). The present 
stage of the European integration politics assumes the in-
creased demands for new applicants for the EU member-
ship, including Ukraine, as the European Neighbourhood 
Policy implies more comprehensive institutional reforms at 
the stage of Free Trade Areas [12]. It implies the require-
ments for implementing the entire system of EU law (Acquis 
Communautaire) into legislation of the candidate countries 
and/or partner countries before their joining the EU. The re-
quirement of full implementation of the European standards 
and the likelihood of positive consequences for population 
from their introduction in Ukraine under uncertainty of 
joining the EU caused heated debates in Ukrainian society.

From a theoretical point of view the requirement for 
institutional convergence given in the European Neighbour-
hood Policy for Ukraine may promote attributiveness of its 
economic development through copying the models for cre-
ating domestic models of market relations. Positive charac-

teristic of attributiveness is to introduce market organization 
of the country’s entire economic system, creating precondi-
tions for the emergence of a new type of economic interac-
tions and determining the outcome of institutionalization 
process. It provides accelerating the evolution of transitive 
economic systems, which reduces the time of transition to a 
more advanced economic system and resource costs of it. It 
should be noted that the borrowing of legislation (without 
intention of integration), which proved to be effective, was a 
very common practice not only in Europe but also in other 
countries of the world [6].

The importance of institutions can be explained with 
its ability to reduce uncertainty, organize and structure the 
relationships among people, define and limit the set of alter-
natives. Such restrictions are both formal (law, regulation) 
and informal (customs and traditions) [9].

Overall, the Ukrainian institutional environment may 
be described as problematic, particularly as regards 
the rule of law and corruption that slows the devel-

opment of democratic institutions, integration into Europe-
an structures and pace of economic reforms (Table 1).

One of the reasons for the negative dynamics of insti-
tutional indicators performance is the continued prevalence 
of non-market and anti-democratic institutions in econom-
ic relations, such as the lack of transparency in decision-
making at all levels, inefficient enforcement mechanisms, 
corruption, law regulatory quality and low consumer pro-
tection, lack of confidence in the judicial system, etc.

In practice, while “borrowing” institutions, the ini-
tial conditions, national characteristics and timeliness of 
innovations must be taken into account, which in case of 
transitive countries should be understood as an attempts 
to implement market rules in the environment dominated 
by informal non-market institutions, which comes from the 
gap between the elimination of old rules and the lack of an 
effective system of the new ones. 

It is a well-known fact that a change in the law requires 
a relatively short period of time while the deep institutional 
changes may take decades.

If the necessity for key institutional changes during 
the transformation of the economic system (such as owner-
ship rights, market liberalization and the rule of law) was not 

Table 1

Quality of institutions in Ukraine (in dynamics) 

Indicators 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Corruption perception index (0–10) 2.8 2.7 2.5 2.2 2.4 2.3 2.3 2.4 2.6

Regulatory quality (–5 – +5) –0.50 –0.43 –0.51 –0.60 –0.55 –0.56 –0.61 –0.64 –0.63

Government effectiveness (–5 – +5) –0.56 –0.729 –0.735 –0.82 –0.77 –0.83 –0.58 –0.65 –0.58

Strength of investor protection 
index (0–10) 3.7 3.7 3.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9

Rule of law (–5 – +5) –0.89 –0.8 –0.74 –0.8 –0.8 –0.86 –0.86 –0.83 –0.79

Extent of disclosure index (0–10) 1 1 1 5 5 5 5 4 4

Notes: the interval from the worst to the best value (–5; +5) is indicated in brackets.

Good Above average Average Below average Bad

Source: calculated and built by [5; 15].
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in doubt among the state elites, then the development and 
implementation of appropriate package of reforms aimed at 
deep institutional changes and replacement of the existing 
economic system remained a problem after more than 20 
years of reform experiments.

In particular, the adaptation of European norms and 
standards in Ukraine may become a problem as well due to, 
firstly, existence of “transplantation effect” in the result of 
the EU legislation’s import [1], and secondly, formality in 
rules adaptation (on demand of the AA) without its actual 
application 1.

Creating an effective legal framework for economic 
development is not the main purpose of EU direc-
tives; they form the legal basis for strengthening 

integration and completing the single market. EU frame-
work legislation is based on a double principle of minimum 
standards and mutual recognition. Accordingly, national 
laws that are to be harmonized with the European standards 
must not contain more stringent requirements than the 
minimum requirements set out in EU directives [1]. State’s 
ability to independently and effectively carry out institu-
tional reforms that are specific to a particular country is the 
most important factor in determining the overall success of 
the reforms [10, p. 400]. Nevertheless, the European legisla-
tion may serve as guidelines not only for the candidate ac-
cession countries but also for the potential applicants and 
neighbouring countries as an example of “best practice”.

From the very beginning of the transition to a mar-
ket economy Ukraine borrowed elements of practice and 
regulation in the European experience and legislation (in 
particular from Germany). Nevertheless, the creation of an 
institutional framework through borrowing institutions has 
not led to the construction of a similar model of capitalism.

Ukraine faces one of the key problems of institutional 
reforms: “Institutions are not necessarily or even usually 
created to be socially efficient; rather they, or at least the 
formal rules, are created to serve the interests of those with 
the bargaining power to create new rules” [9, p. 360].

Construction of capitalism on Ukrainian scenario 
takes place on the ground of continuing post-socialist prac-
tices, due to which objectives of the transformation have not 
been achieved (in particular, as in other post-Soviet coun-
tries, privatization in Ukraine has not led to the formation 
of efficient owners). Saving the state of affaires even with 
a visibility of market reforms allows political elites, closely 
connected with the owners of large capital, to benefit from 
the ability to centrally manage all aspects of economic life in 
their own interests.

Corruption in this case appears not only as a con-
sequence of ineffective governance system but also as an 
informal tool of governance. This informal governance 
mechanism involves forcing individuals, whose incomes 

depend on scarce2 payments from the central government 
(public administration, medicine, law enforcement and the 
judiciary, education, etc.) to seek additional sources of in-
come to ensure minimum necessary or acceptable standard 
of living. As a result, skilled and highly skilled employees 
are forced either to monetize their knowledge and power 
at the expense of the consumers of services or to change 
jobs, which is extremely difficult in conditions of permanent 
economic crisis. Due to existence of official prohibition of 
corruption some officials may exert pressure, use so-called 
“administrative resources” (for example, to influence the ju-
ridical system in order to get favourable judgements in the 
courts). Though a selective punishment for those who do 
not obey the “instructions” may be applied. It may give rise 
to a violation of democratic rights and freedoms of citizens, 
particularly during the political elections. Thus, due to the 
corruption instruments political elites may ensure the pres-
ervation of their political positions, to slow reforms and op-
pose the real institutional change.

This approach supports the preservation of the multi-
vector character and uncertainty of Ukrainian foreign pol-
icy, which provides the visibility of its balance but in fact it 
limits economic, socio-political and cultural development 
in Ukraine. It may be confirmed with evaluations and rat-
ings compiled by international organizations in terms of 
economic, political, financial and human development, in 
which Ukraine has traditionally occupied low positions with 
the highest potential for a breakthrough.

Ukrainian reforms may be characterized with sys-
temic imbalances and the existence of time lags be-
tween the implementation of the necessary innova-

tions, which increases social tensions in the reform process. 
Political elites may also constrain reform that reduces the 
potential effect of the introduction of new rules. This prob-
lem is not unique to Ukraine but also for other countries 
in transition. Therefore, the introduction of new rules and 
the fight against non-market institutions interaction must 
take place simultaneously, rather than sequentially. Lack of 
public opinion unity on the direction of changes aggravates 
processes of reform and may lead to its formalization in the 
pursuit of expanding the electorate base.

As a consequence, here come two problems: the prob-
lem of the citizens’ attitude to European integration and the 
problem of resistance to changes.

Formation of public opinion as for European integra-
tion is being made through the media (controlled by inter-
est groups), which has given rise to myths and stereotypes 
about the EU-Ukraine Association Agreement [7]. The ob-
jective of these myths spreading is, on the one hand, to cre-
ate overvalued expectations of European integration sup-
porters and, on the other hand, undervalued expectations –  
from the supporters of joining/strengthening integration 
with Russia.

Unfortunately, these manipulations have a mass char-
acter and are easily incorporated into society in terms of 
common lack of knowledge of the AA text.

Results of a survey on the attitude of the respondents 
to the European integration of Ukraine were represented 
by IFAK Institut GmbH & Co. KG, Deutsche Welle Project 
(Germany) in 2014. It showed that half of the population of 

1 An example of this principle violation is the discrepancy between 
the European rules adapted and applied in terms of quite successful 
formal implementation, which remains a major problem not only for 
the third countries, but also for some EU Member States (Lavenex and 
Schimmelfennig 2009).
2 Ranging from 70 to 200 USD a month at the current exchange rate.
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the central and western regions were (too) optimistic about 
Ukraine’s accession to the EU in the next 5 years, while 1/4 
of the eastern regions population believed that Ukraine 
should not become a member of the EU [14] (Fig. 1).

The main objective of the EU, according to the Ukrai-
nians’ opinion, is to support economic growth (49 % of re-
spondents), 62 % of the Ukrainians support this goal. One 
third of respondents (32 %) believe that the objective of the 
EU is to strengthen democracy and freedom of speech. The 
development of democratic values becomes more and more 
important for the Ukrainian citizens, as personal support 
for such goal has increased significantly over the year from 
18 to 39 % (see The results of the monitoring research “DW-
TREND”, Ukraine 2014) (Fig. 2).

The results of the above survey confirm the fact that 
people make decisions about the future of their country in 
conditions of information asymmetry about the terms of the 
AA and the upcoming changes in the course of reforms.

In this regard, there is an acute need for an indepen-
dent and non-profit organizations that would conduct edu-
cational activity, raise the level of literacy of the population 
about their rights and freedoms, the foundations of a market 
economy, polity and public governance, as well as provide 
politically biased coverage of all matters relating to the AA 
and the process of European integration of Ukraine.

Thus, the Europeanization of Ukraine and imple-
mentation of the AA are not totally supported by 
the Ukrainian citizens. Today’s public confrontation 

over Ukraine’s foreign policy actually displays the confron-
tation of political and economic elites whose interests are 
dependent either on the strengthening of trade and eco-
nomic relations with the EU, or with Russia. Political insta-
bility and geographically different directions of large capital 
owners’ interests hamper the adaptation of legislation and 
the conditions for further European integration. 

One of the measures that may be applied to overcome 
political resistance to changes is the regulatory competi-
tion [3, p. 52-55]. However, Ukraine has no such possibility 
at the stage of joining a free trade area with the EU. At the 

Western and Central regions Western and Central regions
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Fig. 1. Prospects of European integration in the perception of Ukrainians (by region), December 2014, in % of all respondents3

Source: calculated and built by [14].

3 The survey was not conducted in the Donetsk and Lugansk regions 
in connection with military operations, otherwise the data would be 
much greater.

In your opinion, whicn the EU primarily pursues? Which of the goals do you support?
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Fig. 2. The objectives of the EU – according to opinion of the Ukrainians, in % of all respondents
Source: calculated and built by [14].
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same time in terms of a high degree of uncertainty in foreign 
policy there are no alternatives to domestic regulation and 
governance for Ukraine. This pursues to looking for other 
approaches, one of which is offered in the theory of group 
interests in financial development [11]. It states that the 
political groups may resist development because it gener-
ates (real, not nominal) competition, which prevents high 
monopoly profits. The possibility to interests lobby in terms 
of close relationship between business and government be-
comes a key source of generating income. But resistance 
of political groups to institutional changes should weaken 
under the influence of external competition. Therefore, this 
factor may become a key lever for institutional and econom-
ic development in Ukraine.

Turning to the economic aspects of the Europeaniza-
tion of Ukraine, it is obvious that different initial 
macroeconomic conditions will put the Ukrainian 

companies in unequal conditions with the European ones as 
they enter the Ukrainian market and will create additional 
risks [13], such as:
 at the government level – narrowing sovereignty in 

matters of economic and monetary policy; import 
of crises, increased dependence on international 
financial institutions; discrepancy with high Euro-
pean quality standards;

 at the company level – increased competition and 
risks of acquisitions; short-term displacement of 
Ukrainian companies by more powerful interna-
tional ones in some areas due to the competitive 
advantages of the latter.

However, competition is the basic market mecha-
nism that encourages the improvement of services quality 
for consumers, and the access of more competitive foreign 
economic agents to market encourages real competition. 
While increased competition through market entry of for-
eign companies creates additional pressure on domestic 
ones, the latter receive incentive to improve performance, 
service quality and get access to foreign technologies [4]. 
Domestic companies will have to adapt and evolve in order 
to survive in the market, particularly through consolidation. 
This problem is not unique to Ukraine but also for the less 
economically developed EU member states, which may be 
seen from their resisting the “Europeanization pressure” [8, 
p. 809] and entering the national markets of more powerful 
foreign competitors.

CONCLUSIONS
Despite the difference in interests of political and 

business groups, which is reflected in overvalued or under-
valued expectations of population regarding European inte-
gration, implementing the AA provisions and consequent 
intensification of relations between Ukraine and the EU may 
provide external stimulus to more effective public policy re-
form and institutional change, increasing the efficiency of 
domestic companies and quality standards of services. But 
the success of future adaptation of Ukrainian legislation to 
the EU law depends, on the one hand, on completion of the 
transition to a market economy and functioning of market 

institutions, on the other hand, on citizens’ awareness of the 
changes that are taking place.                   
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УДК 332.145
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського  

Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики
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Регіональна політика країн Європейського Союзу 
спрямована на підвищення рівня добробуту влас-
них територій, вирівнювання міжрегіональних 

диспропорцій між ними шляхом скорочення економіч-
ного і соціального відставання та підтримки проблем-
них і слаборозвинених територій.

Внутрішні особливості територіального соціально-
економічного розвитку країн – членів ЄС визначають 
причини виникнення нерівномірності, рівень їх відмін-
ностей, ступінь взаємного впливу і можливості зміни 
ситуації. Тому дослідження результатів європейської 
регіональної політики щодо вирівнювання міжрегіо-
нальних диспропорцій соціально-економічного розвит-

ку окремо для різних європейських країн є важливим 
і корисним для України, особливо в умовах інтеграції 
країни в Європейське співтовариство.

Вивченням проблем розвитку регіонів, напрямів 
і тенденцій регіональної політики в країнах світу, Євро-
пейського Союзу та в Україні займалися відомі вітчизняні 
та зарубіжні науковці та практики. Зазначеній темі при-
свячені праці: Долішнього М. І., Кизима М. О. , Варна- 
лій З. С., Мокій А. І., Новікової О. Ф., Романюк О. Ф., Ро-
манюк С. А., Кузнецова А. В., Ткачука А. Ф. та ін. [1–16].

Дослідження диспропорцій розвитку регіонівв 
країні є важливою складовою державної політики. Ви-
вчення індивідуальних особливостей розвитку регіонів, 
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оцінка величини міжрегіональних різниць та причин їх 
виникнення дозволяє не лише визначити потенціали 
майбутнього розвитку окремих територій, а й оцінити 
напрями регіональної політики держави щодо подолан-
ня нерівномірності, проблемності та відсталості влас-
них територій.

Пошук шляхів вирішення сучасних проблем ре-
гіонального розвитку в Україні, що характеризують-
ся зростанням диспропорцій соціально-економічних 
показників, збільшенням кількості проблемних і від-
сталих територій, загостренням міжрегіональної соці-
ально-політичної напруженості, робить актуальним 
питання вивчення досвіду регіональної політики країн 
ЄС і можливостей застосування кращих європейських 
практик для формування національної регіональної по-
літики на засадах принципів децентралізації та зміни 
адміністративно-територіального устрою в країні.

Мета статті – здійснити аналіз і оцінку тенденцій 
соціально-економічного розвитку регіонів в середині 
країн Європейського Союзу за період 2000–2012 рр., 
визначити результативність окремих державних регіо-
нальних політик щодо подолання диференціації та не-
рівномірності соціально-економічного розвитку влас-
них територій і необхідність та можливість застосуван-
ня цих практик для України.

Завдання статті: проаналізувати тенденції соці-
ально-економічного розвитку регіонів у межах країн – 
членів ЄС за період 2000–2012 рр.; оцінити регіональ-
ний рівень соціально-економічного розвитку в окремій 
країні та порівняти із середньоєвропейськими показ-
никами; проаналізувати ефективність державних регіо-
нальних політик країн ЄС на основі порівняльного ана-
лізу окремих соціально-економічних показників регіо-
нів усередині країни та динаміки рівня нерівномірності 
їх розвитку; оцінити можливість застосування кращих 
практик для України.

Актуальним для дослідження регіональної полі-
тики ЄС є часовий період з 2000 р. до 2012 р. (по-
вна інформація Євростат для регіонів NUTS 2  

на 01.01.2016), тривалість якого відповідає межам фінан-
сових періодів регіональної політики згуртування ЄС 
(2000–2006 рр. і 2007–2013 рр.), характеризується кіль-
кісним розширенням країн-членів та їх регіонів (до 2004 
р. – 214 регіонів для ЄС-15, з 2004 р. – 256 регіонів ЄС-25, 
з 2007 р. – 270 регіонів ЄС- 27, 2013 р. – 272 регіони ЄС-
28) та дає можливість проаналізувати зміни в соціально-
економічному розвитку регіонів для кожної з країн та їх 
вплив на міжрегіональні відносини всередині ЄС.

Регіональна структура ЄС сформована значної 
кількістю територіальних одиниць (на кінець 2012 р. 
270 регіонів NUTS 2 для ЄС-27 [19]) зі своїми історич-
ними, культурними, етнічними, соціальними, економіч-
ними, політичними та іншими особливостями розвитку, 
що призводить до нерівномірності в показниках адмі-
ністративно-територіального устрою, соціального та 
еко но мічного розвитку територій.

Внутрішні міжрегіональні нерівномірності пев-
ною мірою мають місце в кожній європейській країні. 
Причини їх утворення досить різні: особливі умови іс-

торичного розвитку економіки (Західна і Східна Гер-
манія), спеціалізація (Північна, Центральна і Південна 
Італія), етнічне різноманіття. Особливістю окремих те-
риторій є низька щільність населення (Північна Європа) 
і наявність островів (низька транспортна можливість 
для розвитку економіки). Концентрація фінансових, 
людських, економічних ресурсів у столичних територі-
ях, що утворилася внаслідок вертикальної централізації 
повноважень і ресурсів, є причиною існування диспро-
порції розвитку пострадянських країн Центральної та 
Східної Європи [11].

Величина існуючих відхилень показників соці-
ально-економічного розвитку та їх динаміка про-
тягом певного часового періоду характеризують 

рівень ефективності та результативності державної ре-
гіональної політики в окремій країні.

Аналіз тенденцій міжрегіональних диспропорцій 
всередині країн ЄСза період 2000–2012 рр. показав, що 
соціально-економічний розвиток територій у межах 
країн залишається досить диференційованим.

Динаміка диспропорцій у соціально-економічних 
показниках по регіонах рівня NUTS 2 в країнах ЄС за 
період 2000–2012 рр. представлена в табл. 1.

Інформація по країнах, адміністративно-тери то-
рі альна структура яких представлена одним регіоном 
рівня NUTS 2 (Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, 
Люксембург) [19], для дослідження міжрегіональних 
диспропорцій у межах країн не використовувалася.

Найменш диференційованими за площею тери-
торії є Ірландія (1,1 разу), Словенія (1,5 разу), Болгарія 
(1,5 разу), Угорщина (2,7 разу). Найбільші диспропорції 
мають місце в Іспанії (7,0 тис. разів), Фінляндія (143,6 
разу), Великобританія (128 разів), Франція (74,1 разу) і 
Німеччина (70,3 разу).

Різниця в показниках розселення (щільності) жи-
телів на території країн ЄС також є значною. Найменша 
нерівномірність за 2012 р. спостерігається переваж-
но в країнах із незначною кількістю адміністративно-
територіальних одиниць, таких, наприклад як, Словенія 
(1,4 разу), Болгарія (2,4 разу), Ірландія (2,4 разу), Словач-
чина (3,6 разу).

Найбільші міжрегіональні відхилення в показни-
ках щільності населення мають місце у Великобританії 
(895,3 разу), Франції (342,3 разу), Іспанії (231,9 разу), 
Бельгії (116,0 разів).

За 2000–2012 рр. практично для всіх країн ЄС, крім 
Франції, Італії, Ірландії та Польщі, характерне збільшен-
ня диспропорцій у показниках щільності населення на 
територіях рівня NUTS 2, найбільше у Великобританії – 
на 74,2 пункту (з 821,1 разу в 2000 р. до 895,3 разу у 2012 р.), 
Швеції – на 13,6 пункту (з 84,3 разу до 97,9 разу), Бельгії –  
на 8,9 пункту (з 107,1 разів до 116,0 разів), Іспанії – на 7,6 
пункту (з 224,3 разів до 231,9 разів).

Різні міжрегіональні можливості для забезпечен-
ня населення роботою найбільш характерні (2012 р.) для 
Бельгії (4,5 разу) і Франції (4,3 разу), найменші нерівно-
мірності показника мають місце в Данії (1,2 разу) та Ір-
ландії (1,2 разу).
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Різниця між найбагатшими і найбіднішими тери-
торіями всередині країни за рівнем ВВП по ПКС на кі-
нець 2012 р. коливається від найбільшої у Франції (162,2 
разу) та Іспанії (142,2 разу) до найменшої у Словаччині 
(1,7 разу) і Словенії (1,3 разу). За період 2000–2012 рр. 
зростання міжрегіональних диспропорцій допустили 
практично всі країни ЄС, крім Франції, Фінляндії, Ав-
стрії, Португалії.

Відмінності в показниках економічної забезпече-
ності окремих територій (ВВП на 1 кв. км за 2012 р.) 
мають місце від найбільших у Великобританії (3,6 тис. 
разу) і Франції (1,1 тис. разу) до найменших у Словенії 
(1,9 разу) та Ірландії (4,3 разу). З 2000 р. до 2012 р. збіль-

шення різниць показників характерне практично для 
всіх країн ЄС, крім Франції, Іспанії і Австрії.

Порівняння рівня життя населення (за показни-
ком ВВП по ПКС на одиницю населення % від 
середнього по ЄС) по регіонах NUTS 2 в межах 

кожної окремої країни також вказує на значні територі-
альні відмінності (табл. 2).

Найменш диференційовані за рівнем ВВП по ПКС 
на одиницю населення (% від середнього по ЄС) Слове-
нія (1,4 рази), Фінляндія (1,6 рази), Ірландія, Португалія 
і Швеція (1,7 рази) (див. табл. 2).

таблиця 2

Аналіз міжрегіональних диспропорцій всередині країн–членів ЄС за показником ВВп по пКС на одиницю населення  
(% від середнього по ЄС)

Назва країни Столичний регіон країни 
(NUTS 2), довідково

ВВп по пКС на одиницю  
населення, % від середнього 

по ЄС у 2012 р.
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Бельгія Столичний регіон Брюссель 78 114 209 209 2,7 1,8

Болгарія Південно–Західний 28 40 73 73 2,6 1,8

Чеська Республіка Прага 62 82 171 171 2,7 2,1

Данія Столична область 85 114 155 155 1,8 1,4

Німеччина Гамбург 84 118 196 196 2,3 1,7

Естонія (один регіон) Естонія – – – 71 – –

Ірландія Південь і Схід 84 115 146 146 1,7 1,3

Греція Аттіка 52 63 101 101 2,0 1,6

Іспанія Мадрид 64 90 129 129 2,0 1,4

Франція Іль де Франс 53 90 175 175 3,3 2,0

Італія Автономна провінція Больцано 60 99 148 148 2,5 1,5

Кіпр (один регіон) Кіпр – – – 93 – –

Латвія (один регіон) Латвія – – – 60 – –

Литва (один регіон) Литва – – – 69 – –

Люксембург (один 
регіон) Люксембург – – – 263 – –

Угорщина Центральна Угорщина 38 56 105 105 2,7 1,9

Мальта (один регіон) Мальта – – – 85 – –

Нідерланди Гротінген 92 123 181 181 2,0 1,5

Австрія Вєна 87 125 162 162 1,9 1,3

Польща Мазовецьке воєводство 46 59 104 104 2,3 1,8

Португалія Ліссабон 61 74 105 105 1,7 1,4

Румунія Бухарест – Ілфов 33 55 126 126 3,8 2,3

Словенія Західна Словенія 68 82 97 97 1,4 1,2

Словаччина Братиславський Край 50 89 178 178 3,5 2,0

Фінляндія Хельсинки – Уусимаа 94 119 150 150 1,6 1,3

Швеція Стокгольм 103 119 176 176 1,7 1,5

Великобританія Внутрішній Лондон 66 99 322 322 4,9 3,3

Джерело: укладено авторами за даними [17].
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Найвищий рівень регіонального ВВП по ПКС на 

одиницю населення перевищує найнижчий більше, ніж 
у три рази: у Великобританії (4,9 разу), Румунії (3,8 разу), 
Словаччині (3,5 разу) та Франції (3,3 разу); більше, ніж 
у два рази: в Бельгії (2,7 разу), Чеській Республіці (2,7 
разу), Угорщині (2,7 разу), Болгарії (2,6 разу), Італії (2,5 
разу), Німеччині (2,3 разу) та Польщі (2,3 разу).

Диспропорції регіонів рівня NUTS 2 всередині 
країн – членів ЄС за показником ВВП по ПКС на оди-
ницю населення (% від середнього по ЄС) у 2012 р. пред-
ставлені на рис. 1.

Протягом 2000–2012 рр. найменш диференційова-
ними країнами за рівнем регіонального ВВП по ПКС на 
одиницю населення (% до середнього показника по ЄС) 
залишаються Словенія (2000 р. і 2012 р. – 1,4 разу), Фін-
ляндія (2000 р. – 1,8 разу; 2012 р. – 1,6 разу), Швеція (2000 
р. і 2012 р. – 1,7 разу), Ірландія (2000 р. – 1,6 разу; 2012 р. –  
1,7 разу) і Португалія (2000 р. – 1,8 разу; 2012 р. – 1,7 
разу) (див. табл. 1).

Скорочення диспропорцій показника за період 
2000–2012 рр. має місце на 0,1 пункту – в Іспанії і Пор-
тугалії, на 0,2 пункту – в Австрії і Фінляндії, для решти 
країн ЄС характерним є зростання територіальних від-
хилень.

Серед «старих» країн – членів ЄС (формували ЄС 
до 2004 р.) зростання різниці між розвиненими і слабо-
розвиненими регіонами мало місце в Данії – на 0,1 пунк-
ту (з 1,7 разу у 2000 р. до 1,8 разу у 2012 р.), Ірландії – 
на 0,1 пункту (з 1,6 разу до 1,7 разу відповідно), Греції –  
на 0,2 пункту (з 1,8 разу до 2,0 разів), Франції – на 0,1 
пункту (з 3,2 разу до 3,3 разу) і Великобританії – на 0,4 
пункту (з 4,5 разу до 4,9 разу). 

Збільшення регіональних диспропорцій протягом 
2000–2012 рр. є більш характерним усередині «нових» 
країн – членів ЄС (увійшли до складу ЄС, починаючи з 
2004 р.): Болгарії – на 0,8 пункти (з 1,8 рази до 2,6 рази), 
Чеській республіці – на 0,1 пункти (з 2,6 рази до 2,7 
рази), Угорщині – на 0,3 пункти (з 2,4 рази до 2,7 рази), 
Польщі – на 0,2 пункти (з 2,1 рази до 2,3 рази), Румунії – 
на 0,6 пункти (з 3,2 рази до 3,8 рази), Словаччині – на 0,6 
пункти (з 2,9 рази до 3,5 рази).

Зростання міжрегіональних різниць між макси-
мальним і мінімальним значеннями по ВВП по 
ПКС на одиницю населення в більшості країн ЄС 

є наслідком динамічного соціального-економічного 
розвитку столичних регіонів і, як наслідок, природної 
міграції населення на більш економічно та інноваційно-
розвинуті території в пошуках умов для зростання рівня 
життя та добробуту.

У 2012 р. по всіх країнах – членах ЄС у столицях 
був найвищий ВВП по ПКС на одиницю населення (% до 
середнього по ЄС). Найбільші диспропорції між серед-
нім показником країни і столичним регіоном мають міс-
це у Великобританії (3,3 разу), Румунії (2,3 разу), Чеській 
Республіці (2,1 разу), Франції та Словаччині (2,0 разу). 
Найменша різниця в показниках у Словенії (1,2 разу), 
Фінляндії, Ірландії та Австрії (1,3 разу).

Соціально-економічний розвиток країн – чле-
нів ЄС та їх регіонів відбувається на фоні розширення 
можливостей щодо вільного руху товарів, послуг, людей 
і капіталу, під впливом сучасної регіональної політики 
згуртування і фінансової фондової допомоги ЄС. Проте 
ефективність застосування зазначених важелів впливу 
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Країна

Рис. 1. Диспропорції регіонів рівня NUTS 2 всередині країн – членів ЄС за показником ВВп по пКС на одиницю населення 
(% від середнього по ЄС)  у 2012 р.

Джерело: укладено авторами за даними [17].
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потребує використання кожною країною власного вну-
трішнього потенціалу для розвитку.

Прикладом вдалого використання регіональної 
політики для успішного соціально-економічного 
розвит ку власних територій є Ірландія, яка з най-

біднішої західноєвропейської країни на початок вступу 
в ЄС (ВВП на одиницю населення в 1973 р. – 2,4 тис. дол. 
США [18]) перетворилася на сучасну високорозвинуту 
країну (ВВП на одиницю населення в 2000 р. – 26,3 тис. 
дол. США, у 2012 р. – 49,0 тис. дол. США [18]). Показни-
ки ВВП по ПКС на одиницю населення (% від середнього 
показника по ЄС) мають стійку динаміку до зростання і 
перевищують середньоєвропейські: за 2000 р. – 113 %, за 
2012 р. – 129% [17].

Високі результати соціально-економічного розвит-
ку країни в цілому та її територій забезпечені завдяки по-
єднанню довгострокового фінансуванняз фондів ЄС на 
реалізацію регіональної політики в доповнення до ефек-
тивного використання внутрішніх умов для розвит ку. 
Володіння англійською мовою жителями практично всіх 
регіонів країни сприяло активному залученню іноземних 
інвестицій в умовах комфортного бізнес-середовища та 
економії витрат на трудові ресурси [13].

Період 2000–2012 рр. характеризується стабіль-
ним зростанням добробуту країни за показником ВВП 
по ПКС – в 1,6 разу (з 97,4 млн євро у 2000 р. до157,6 млн 
євро у 2012 р.), рівня розвитку територій за показником 
ВВП на 1 кв. км – в 1,6 разу (з 1544,5 тис. євро до 2475,1 
тис. євро) і рівня життя населення за показником ВВП 
по ПКС на одиницю населення – в 1,3 разу (з 25,6 тис. 
євро до 34,3 тис. євро на 1 особу) [17].

Незначна диференційованість (адміністративно-
територіальна структура Ірландії включає дві одиниці 
рівня NUTS 2 – Центр і Захід, Північ і Схід [19]) та ста-
більний соціально-економічний розвиток регіонів прак-
тично не змінюють існуючі міжрегіональні диспропорції 
розвитку територій протягом аналізованого періоду.

Незначне скорочення нерівномірності має місце 
в показниках: чисельності населення – на 0,1 пункту  
(з 2,8 разу у 2000 р. до 2,7 разу у 2012 р.), щільності на-
селення – на 0,1 пункту (з 2,5 разу до 2,4 разу) і рівня 
безробіття – на 0,3 пункту (з 1,5 разу до 1,2 разу).

Збільшенням в межах 0,1 пункту характеризу-
ються різниці показників ВВП по ПКС (з 4,6 разу до 4,7 
разу), ВВП по ПКС на 1 одиницю населення (з 1,6 разу до 
1,7 разу), ВВП на 1 кв. км (з 4,2 разу до 4,3 разу).

Іншим прикладом ефективної регіональної політи-
ки можна вважати Польщу, темпи зростання показників 
соціально-економічного розвитку регіонів якої забезпе-
чені на фоні проведення адміністративно-тери торіальної 
реформи відповідно до вимог регіональної політики ЄС 
(об’єднання великих міст або міських агломерацій і пе-
риферійних проблемних регіонів рівня NUTS 3 у 16 воє-
водств, які відповідають рівню NUTS 2 ЄС [19]) в комп-
лексі зі структурними змінами економіки країни.

Динаміка соціально-економічних показників Поль - 
щі та її регіонів за період 2003–2012 рр. представлена в 
табл. 3.

Період з 2003 р. (рік до вступу в ЄС) до 2012 р. ха-
рактеризується зростанням добробуту країни за показ-

ником ВВП по ПКС – у 1,7 разу (з 387,9 млн євро у 2003 р. 
до 669,9 млн євро у 2012 р.), рівня розвитку територій за 
показником ВВП на 1 кв. км – у 2,0 разу (з 614,9 тис. євро 
до 1235,0 тис. євро на 1 кв. км), рівня життя населення за 
показником ВВП по ПКС на одиницю населення – у 1,7 
разу (з 10,2 тис. євро до 17,4 тис. євро на 1 особу), скоро-
ченням безробіття – в 1,9 разу (з 19,4% до 10,1%).

Фінансова допомога структурних фондів ЄС, до-
ступ до внутрішнього ринку розвинутих країн Європи 
сприяли загальному розвитку польських територій. Від-
ставання країни від середньоєвропейського рівня ско-
ротилося в 1,5 разу (з 42% у 2003 р. до 65% у 2012 р.) за 
показником ВВП по ПКС на одиницю населення (% від 
середнього по ЄС). Підвищення рівня життя населення 
усіх регіонів відбулося в межах 1,4–1,7 разу.

Концентрація умов економічного зростання в сто-
личному регіоні, з одного боку, сприяла перевищенню 
середньоєвропейського рівня показника ВВП по ПКС на 
одиницю населення в Мазовецькому воєводстві (з 63% у 
2003 р. до 104% у 2012 р.), а з іншого, – спричинила зрос-
тання міжрегіональних диспропорцій всередині країни.

Отже, надалі для регіональної політики в країні 
актуальним проблемним питанням, яке потре-
бує вирішення, залишається зростання нерівно-

мірності по більшості соціально-економічних показни-
ків: чисельності населення – на 0,4 пункту (з 5,1 разу у 
2003 р. до 5,5 разу у 2012 році), рівню безробіття – на 0,1 
пункту (з 1,7 разу до 1,8 разу), ВВП по ПКС – на 1,1 пунк-
ту (з 9,2 разу до 10,3 разу), ВВП по ПКС на 1 одиницю 
населення – на 0,2 пункту (з 2,1 разу до 2,3 разу), ВВП на 
1 кв. км – на 0,1 пункту (з 9,2 разу до 9,3 разу).

Прикладом тимчасовості позитивної динаміки 
роз витку країни та її територій в умовах впровадження 
заходів регіональної політики ЄС є Греція, статистика 
показників соціально-економічного розвитку якої під-
тверджує наявність внутрішніх проблем у країні по те-
перішній час.

Використання європейської фінансової допомоги 
на значне розширення державного сектора забезпечили 
швидке зростання ВВП Греції в штучний спосіб, тоді як 
відсутність довготермінової бази для розвитку регіональ-
ного господарства, особливо на фоні світової економічної 
кризи, призвели в підсумку до погіршення економічних і 
соціальних показників країни та її регіонів [13].

Аналіз соціально-економічних показників країни-
та її регіонів за різні часові інтервали вказує на тимча-
совість позитивної динаміки розвитку, яка мала місце 
до кінця 2007 р. Надалі період 2007–2012 рр. характе-
ризується падінням показників ВВП по ПКС – в 1,2 разу  
(з 262,9 млн євро у 2007 р. до 201,72 млн євро у 2012 р.), 
ВВП на 1 кв. км – в 1,2 разу (з 1764,4 тис. євро до 1471,1 
тис. євро на 1 кв. км), ВВП по ПКС на одиницю насе-
лення – в 1,2 разу (з 23,5 тис. євро до 19,6 тис. євро на  
1 особу), зростанням рівня безробіття – у 2,9 разу (з 8,4% 
до 24,4%). Негативні тенденції є характерними для всіх 
регіонів країни.

Динаміка соціально-економічних показників Гре-
ції та її регіонів за період 2000–2012 рр. представлена в 
табл. 4.
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Тенденція зростання рівня добробуту населення за 

показником ВВП по ПКС на одиницю населення (% від 
середнього по ЄС) у Греції з 73% у 2000 р. (ЄС-15) до 91% 
у 2007 р. (ЄС-27) змінилася щорічним зниженням – з 87% 
у 2010 р. (ЄС-27) до 74% у 2012 р. (ЄС-27), яке триває.

Падіння показника ВВП по ПКС на одиницю насе-
лення (% від середнього по ЄС) нижче рівня 2000 р. від-
булося по всіх грецьких регіонах, крім Аттіки, Західної 
Македонії та Західної Еллади.

Відсутність ефективної регіональної політики в 
країні на фоні внутрішніх проблем соціально-еконо-
мічного розвитку власних територій та зовнішніх ви-
кликів, що спричинені кризовими явищами світової 
економіки, загострюють проблеми регіональних дис-
пропорцій всередині країни.

Зростання міжрегіональних відхилень є характер-
ним для більшості соціально-економічних показників: 
щільності населення – на 1,1 пункту (з 32,8 разу у 2000 р. 
до 33,9 разу у 2012 р.), ВВП по ПКС – на 0,2 пункту (з 33,9 
разу до 34,1 разу), ВВП по ПКС на одиницю населення –  
на 0,2 пункту (з 1,8 разу до 2,0 разу), ВВП на 1 кв. км – на 
5,7 пункту (з 49,1 разу до 54,8 разу).

Скорочення різниць (2000–2012 рр.) у показниках 
чисельності населення – на 0,2 пункту (з 19,8 разу до 
19,6 разу) і рівня безробіття – на 0,7 пункту (з 2,7 разу до 
2,0 разу) відбувається на фоні соціальних регіональних 
проблем.

 
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз результативності регіональної 

політики регіонів країн – членів ЄС за період 2000–2012 
роки на основі показників соціально-економічного роз-
витку дозволяє зробити певні висновки.

1. Країни Європейського Союзу характеризують-
ся індивідуальними особливостями розвитку власних 
територій, що призводить до існування міжрегіональ-
них різниць в адміністративно-територіальних і макро-
економічних показниках як у межах ЄС, так і окремо в 
кожній країні. Величина існуючих відхилень показників 
соціально-економічного розвитку регіонів та їх динамі-
ка протягом певного часового періоду визначають інди-
відуальність напрямів та рівень ефективності державної 
регіональної політики.

2. Соціально-економічний розвиток країн – чле-
нів ЄС та їх регіонів відбувається на фоні розширення 
можливостей щодо вільного руху товарів, послуг, людей 
і капіталу, під впливом сучасної регіональної політики 
згуртування і фінансової фондової допомоги ЄС. Проте 
ефективність застосування зазначених важелів впливу 
потребує використання кожною країною власного вну-
трішнього потенціалу для розвитку.

3. Існування проблеми міжрегіональних диспро-
порцій сучасного розвитку як окремої країни, так і Єв-
ропейського Союзув цілому, підтверджує актуальність 
дослідження передумов і причин виникнення, наслідків 
нерівномірності та диференціації регіонального розвит-
ку, удосконалення механізмів та інструментарію його 
координації.

4. Вирішення питань нерівномірності в показни-
ках соціально-економічного розвитку регіонів у межах 

країни на фоні тенденцій їх зростання протягом певно-
го часового періоду, що наразі є актуальним для кожної 
європейської країни, потребує формування власної дер-
жавної регіональної політики з урахуванням індивіду-
альних особливостей існуючих регіональних проблем і 
дослідження напрямів їхусунення.

5. Пошук шляхів вирішення сучасних проблем ре-
гіонального розвитку в Україні, що характеризуються 
зростанням диспропорцій соціально-економічних по-
казників, збільшенням кількості проблемних і відсталих 
територій, загостренням міжрегіональної соціально-
політичної напруженості, робить актуальним питання 
вивчення досвіду регіональної політики країн ЄС і мож-
ливостей застосування кращих європейських практик 
для формування власної національної регіональної по-
літики в країні.                     
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Для ЗАбЕЗпЕчЕННя ІНвЕСТИцІйНО-ІННОвАцІйНОгО РОЗвИТКу ЕКОНОМІКИ уКРАїНИ

© 2016 іЗмаЙЛоВ я. о. 

УДК 330.34:338.1
Ізмайлов Я. О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку  

економіки України
Метою статті є дослідження особливостей економічного розвитку провідних економік світу, визначення їх індивідуальних особливостей та об-
ґрунтування можливості адаптації позитивного досвіду для застосування в національній моделі інвестиційно-інноваційного розвитку України. 
Відображено основні проблеми соціально-економічного розвитку України. Проведено аналіз реформ та їх результатів у Німеччині та Японії після 
ІІ світової війни, у Китаї – після «Великого стрибка», у «східноазійських тигрів», США та Польщі з визначенням позитивного досвіду для України. 
Обґрунтовано, що в глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інвестиційно-інноваційної 
діяльності, пов’язані з розробленням, упровадженням і використанням нової техніки та технологій. На основі позитивного досвіду реформ про-
відних економік світу запропоновано шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.
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Целью статьи является исследование особенностей экономическо-
го развития передовых мировых экономик, выделение их индивиду-
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мировой войны, в Китае – в результате «Большого прыжка», у «вос-
точноазиатских тигров», в США и Польше с определением положи-
тельного опыта для Украины. Доказано, что в глобальной экономи-
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хорошие условия для инвестиционно-инновационной деятельности, 
связанные с разработкой, внедрением и использованием новой техни-
ки и технологий. На основе положительного опыта реформ передо-
вых экономик мира представлены пути обеспечения инвестиционно-
инновационного развития экономики Украины.
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The article is aimed at studying the economic development of the advanced 
world economies, highlighting their individual features and proving the pos-
sibility of adapting their positive experiences for use in the national model of 
the investment-innovative development of Ukraine. The main problems of the 
socio-economic development of Ukraine have been reflected. Reforms and 
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Внаслідок світових глобалізаційних процесів 
людство опинилося перед необхідністю спільно 
приймати рішення щодо майбутнього співісну-

вання, виживання й визначення нових векторів роз-
витку. Пріоритетним стає пошук принципово нових 
форм економічного життя з орієнтацією переважно 
на істотну інтелектуалізацію виробництва, нові під-
ходи до суспільного поділу та організації праці, засто-
сування інформаційних технологій. Перевагою інте-
лектуальної економіки є те, що вона має більш знач-
ний простір для розвитку, оскільки інтелектуально-
інформаційні ресурси, на відміну від матеріальних, не 
мають кількісних обмежень.

Українська економіка функціонує без суттєвого 
використання свого інвестиційно-інноваційного ресур-
су. Сучасний глобальний розвиток та інтернаціоналіза-
ція економічних відносин у світі висувають необхідність 
переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
економіки України.

Обґрунтуванням такої моделі розвитку для України 
є значні успіхи високорозвинутих країн світу, які відводять 
інвестиціям та інноваціям найважливішу роль, що,  своєю 
чергою, відбивається на рівні життя населення, власній 
частці та ексклюзивності продукції у світовій торгівлі. 

Необхідність дослідження драйверів економічно-
го розвитку провідних економік світу та потреба в адап-
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тації їх до українських реалій визначають актуальність 
розгляду цієї теми. 

Історія економічного розвитку провідних країн 
світу входить до кола наукових інтересів багатьох вітчиз-
няних і закордонних дослідників. Найбільш докладна 
інформація про історію та аналіз економічного розвит ку 
провідних економік світу поданий в працях вітчизняних 
науковців: С. Гасіма [3], В. М. Гейця, Г. І. Мечнікова [6], 
В. П. Семиноженка, С. В. Свірко [8; 9], А. І. Сухорукова, 
В. Г. Федоренка, М. Г. Чумаченка, а також закордонних 
авторів Х. Андерсона, Г. Александера, Є. В. Баранової 
[1], С. Барнеса, Дж. Бейлі, В. М. Буренок, А. А. Івлева,  
В. Ю. Корчак [2], Г. Велша, Лінь Іфу, Цай Фан, Лі Чжоу 
[5], Б. Нідлза, Д. Колдуелла, В. Михеєва [7], Е. Нікбахта, 
Го Сібао [4], Д. Ф. Сімона, Као Конга [12], А. М. Федо-
ровського [11], М. Фрідмана, П. М. Хавранека, Р. Хол-
та, У. Шарпа, К. Шваба, Х. Сала-Мартіна [13], С. Шмід-
та, Д. Шорта та ін. Водночас потребує розгляду досвід 
інвестиційно-інноваційного розвитку провідних країн 
світу та визначення позитивних сторін і результатів для 
його адаптації в умовах України.

Метою статті є дослідження особливостей еконо-
мічного розвитку провідних економік світу, визначення 
їх індивідуальних особливостей та обґрунтування мож-
ливості адаптації позитивного досвіду для застосування 
в національній моделі інвестиційно-інноваційного роз-
витку України.

На рис. 1 відображено основні проблеми соціально-
економічного розвитку України.

Ґрунтуючись на третьому та четвертому техноло-
гічних укладах (металургійна, хімічна, аграрна галузі, 
нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобуду-
вання), економіка України працювала з рентабельні-
стю 3–6 % і створювала приблизно на один-два порядки 
нижчу інноваційну складову доданої вартості на одини-
цю продукції порівняно з економіками п’ятого та шос-
того укладів, які домінують у світі (радіоелектроніка, 

обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне 
забезпечення, робототехніка, інформаційні послуги, 
біомедична інженерія). Структура економіки України за 
технологічними укладами представлена в табл. 1.

Від такого жахливого стані економіку України мо-
жуть врятувати тільки інвестиції та інновації, 
які стануть основою інвестиційно-інноваційного 

розвит ку держави. Можливістю виходу з катастрофічної 
економічної ситуації повинен стати приклад Німеччини 
та Японії після ІІ світової війни, Китай – після «Велико-
го стрибка», «східноазійські тигри», США тощо.

Федеративна республіка Німеччина (ФРН) після  
ІІ світової війни отримала розвалену економіку, яка мала 
орієнтацію на мілітаризацію, зруйновані дороги, житло 
та підприємства, бідність населення, а промислове ви-
робництво зменшилося в 3 рази. 

Головними рушіями німецького економічного зро-
стання були  такі [15]:

1. Залучення дешевої робочої сили за рахунок 
трудових мігрантів з Югославії, Туреччини та Італії, що 
привело до значного зменшення витрат на випуск націо-
нальної продукції та збільшення обсягів експорту деше-
вої продукції на міжнародний ринок.

2. Використання механізмів державного регулю-
вання в моделі ринкової економіки.

3. Через велику кількість біженців та зруйнова-
ну інфраструктуру в 50-ті роки ХХ століття країна по-
чала вкладати великі ресурси в будівництво житла та в 
об’єкти інфраструктури і через 10 років вийшла на пер-
ше місце у світі за будівництвом житла.

4. У розвитку післявоєнної ФРН важливу роль 
відіграв план Маршалла, тому що отримана за ним до-
помога йшла виключно на модернізацію економіки та 
впровадження нових технологій, що убезпечило Німеч-
чину від можливості паразитування за рахунок кредитів. 
Одним з пріоритетних напрямків економічної політики 
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Рис. 1. Негативні моменти в соціально-економічному розвитку України
Джерело: складено автором.
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був розвиток автомобілебудування та виробництво по-
бутової техніки. 

5. Грошова реформа 1948 р., метою якої було ско-
ротити обсяги грошової маси та створити тверду валю-
ту. Кожний мешканець отримував 40 марок, половину 
заощаджень і готівки дозволялось обмінювати в спів-
відношенні 1 : 10, а інша половина була заморожена й 
обмінювалась по курсу 1 : 20. У кінцевому рахунку роз-
міри грошової маси (готівкові кошти і банківські депо-
зити) були скорочені більше, ніж у 14 разів [16].

6. Прийняття нормативно-правових актів щодо 
протидії монополіям та картелям, а також реформа цін, 
що являла собою їх лібералізацію відповідно попиту та 
пропозиції на товари.

Але головною рисою німецьких компаній при від-
будові ФРН після ІІ світової війни полягала у здатності 
до кооперації. Більшість німецьких компаній рано усві-
домили, що тісна спільна робота з постачальниками та 
закладами вищої освіти, дослідницькими інституція-
ми – це ключова ланка в досягненні успіху всієї країни. 
Ключовим моментом кооперації виступила практика 
створення кластерів, мета яких – співпраця фірм на од-
ному сегменті ринку, пов’язаних у технологічному лан-
цюзі, що викликало розширення клієнтів і зростання 
масштабів виробництва. Німецькі фірми досягали си-
нергетичного ефекту у власній співпраці, використову-
ючи навички, прийоми і технології одна одної.

Позитивний досвід розвитку США асоціюють із 
«новим курсом» Ф. Д. Рузвельта, водночас його 
результати слід сприймати досить обережно. Іс-

торики та економісти обґрунтовано доводять, що вихід 
США з Великої Депресії відбувся завдяки не «новому 
курсу», а початку Другої світової війни, внаслідок якої 
держава була вимушена здійснювати замовлення на ви-
робництво військової продукції. Врешті-решт це приве-
ло до збільшення загального обсягу виробництва. По-
зитивними моментами для української економіки могли 
б стати два найбільш вагомі приклади, що лягли в осно-
ву «нового курсу»: 1) використання принципів, запро-
понованих Дж. М. Кейнсом, які доводять, що держава, 
особливо в умовах кризи, повинна брати активну участь 
у регулюванні економіки. У США в 1934 р. на громад-
ських роботах з будівництва автомобільних доріг та ін-
ших об’єктів інфраструктури працювало 5 млн осіб при 

загальній чисельності населення США близько 120 млн.  
Одна з цілей, яка ставилася при створенні робочих 
місць, – підняття купівельної спроможності громадян. 
Кожний працюючий, отримуючи заробітну плату, при-
родно її витрачав, купуючи необхідне. А це означало, що 
збільшувалася потреба у виробництві товарів. Таким 
чином, держава, безпосередньо створюючи нові робо-
чі місця, опосередковано стимулює до появи нових ро-
бочих місць вже у приватному секторі економіки [15];  
2) ідеологічна складова реформ, де велика увага ЗМІ 
приділялася навіть не стільки самій сутності реформ, як 
переконанню американців, що «новий курс» дозволить 
американцям «викарабкатися». 

Також варто зупинитися на досвіді та результатах 
реформ, які проводились у 80-роках ХХ століття 
президентом США, консерватором Рональдом 

Рейганом. 
Він скоротив податки та збільшив державне за-

мовлення для оборонного комплексу. Скорочення по-
датків привело до того, що у споживачів залишалося 
на руках більше вільних грошей, які вони починали ін-
тенсивно витрачати, оживляючи економіку. Скорочен-
ня прибуткового податку зробило позитивний вплив 
передусім на гаманці багатих. Прибічники такої моделі 
вважають, що багаті роблять великі покупки, інвесту-
ють вивільнені кошти в економіку, що, зрештою, приво-
дить до позитивних змін і в доходах бідних. Спрямовані 
Рейганом бюджетні кошти на розвиток ВПК і наукових 
досліджень у цій сфері сприяли технологічному прори-
ву не тільки у військових, а й мирних галузях. Це дало 
змогу США домогтися, зокрема, світового лідерства в 
галузі інформаційних технологій. Створення Інтернету 
було побічним продуктом військових розробок. Крім 
того, капітало- й ресурсомістке військове виробництво 
дає змогу зменшити безробіття й оживити фондовий 
ринок. Нині рівень військових видатків США поверта-
ється до рекордів рейганівської епохи. За підрахунками 
Бюджетного комітету Конгресу США, у найближчі 15 
років військові витрати США зростуть на 27 % [17].

З негативних наслідків «рейганоміки» слід виділи-
ти різке збільшення США державного боргу, дефіциту 
бюджету, що призвело до скорочення багатьох соціаль-
них видатків.

таблиця 1

Структура економіки України за технологічними укладами

показник
технологічні уклади, %

3-й 4-й 5-й 6-й

Обсяг виробництва продукції 57,9 38 4 0,1

Фінансування наукових розробок 6 69,7 23 0,3

Витрати на інновації 30 60 8,6 0,4

Інвестиції 75 20 4,5 0,5

Вкладення капіталу на технічне переозброєння  
та модернізацію 83 10 6,1 0,9

Джерело: складено автором за даними [10].
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Одним із загальновизнаних історичних обов’язків 
президента США було забезпечення найефек-
тивнішого використання науково-технічних 

переваг США в інтересах національної безпеки і за-
гального добробуту. Згідно із законодавством Прези-
дент США несе повну відповідальність за реалізацію 
науково-дослідної програми Уряду. Серед урядових за-
ходів зі стимулювання інвестиційно-інноваційного роз-
витку економіки можна виділити програми [18]: 
 конкурентоспроможність;
 стратегічна оборонна ініціатива; 
 стратегічна комп’ютерна ініціатива; 
 орбітальна станція;
 розроблення нових екологічно чистих техноло-

гій спалювання вугілля;
 розроблення засобів боротьби зі СНІДом; 
 національні критичні та подвійні технології. 

Реалізація зазначених та інших програм здійсню-
ється у формі державних замовлень (на контрактній осно-
ві), які забезпечують економічно вигідні умови для участі 
наукових, дослідних і проектних організацій у розвитку 
фундаментальних досліджень, розробленні та освоєнні 
принципово нових технологій і видів продукції. 

Сьогодні ВПК залишається єдиною галуззю еко-
номіки України, спроможною на рівних конкурувати з 
розвиненими країнами світу, а тому цікавим є досвід 
НДДКР оборонно-промислового комплексу США.  
В. М. Буренок, А. А. Ивлєв та В. Ю. Корчак виділяють 
шість найперспективніших військово-технологічних на-
прямків, що розвиваються у США [2]: «1) біоміметика – 
створення нових синтетичних матеріалів, конструкцій та 
процесорів на основі вивчення та впровадження прин-
ципів функціонування об’єктів живої природи; 2) нано-
технології – синтез матеріалів, виробів та конструкцій із 
використанням ультрамініатюрних структур із контро-
льованими якостями; 3) інтелектуалізовані структури –  
створення складних багатоелементних адаптивних 
структур і конструкцій змінної форми з оптимізовани-
ми динамічними характеристиками для наземних, мор-
ських та аерокосмічних апаратів і систем; 4) «широко-
стрічковий» зв’язок – створення систем, що забезпечу-
ють швидку та безпечну передачу великих обсягів муль-
тимедійної інформації цифровими каналами; 5) системи 
з елементами штучного інтелекту – створення систем, 
спроможних отримувати й аналізувати інформацію, 
«самонавчатися» й адаптуватися в інтересах виконання 
завдань у ворожому середовищі; 6) компактні джерела 
палива – розробка паливних елементів та інших джерел 
із підвищеною густиною генерованої енергії та покра-
щеними експлуатаційними характеристиками».

Основою розвитку Японії після ІІ світової війни 
став людський капітал, а особливістю була заборона ви-
трачати кошти на військову сферу, адже рівень вироб-
ництва Японії після Другої світової війни складав лише 
20 % від довоєнних показників.

Основними кроками економічних реформ були: 
1. Розпуск холдингів для демонополізації еконо-

міки, після чого японська економіка поступово почала 
переводитися на класичні ринкові механізми функціо-
нування. 

2. Максимально допустимі розміри імпорту ка-
піталу з жорстким обмеженням експорту капіталу, що 
привело до збільшення рівня внутрішніх інвестицій та 
вирішення проблеми платіжного балансу. 

3. Визначалися пріоритетні напрями промисло-
вості, а інвестиції, насамперед, спрямовувалися в роз-
виток нових технологій. Японці купували ліцензії на ви-
робництво товарів, доходячи навіть до відвертого про-
мислового шпіонажу, на що неодноразово скаржилися 
американські та німецькі компанії.

Досвід реформ Польщі для України є цікавим че-
рез те, що можна провести багато паралелей по 
території, чисельності населення, комуністич-

ному минулому, рівню інфляції, який у 1989 р. складав 
640 %. Водночас Польщі на початку 1990-х було списано 
близько 20 млрд дол. (що складало приблизно 50 % зо-
внішніх зобов’язань). Вагому роль у вдалому проведен-
ні реформ зіграла ринкова психологія самих поляків. 
Українська ж ментальність на сьогодні дещо відрізня-
ється. Для України може бути корисною лише реформа 
місцевого самоврядування.

Особливістю таких східноазійських країн, як Пів-
денна Корея, Тайвань, Гонконг та Сінгапур, що отримали 
назву «східноазійські тигри», є те, що вони за короткий 
час досягли феноменальних результатів. Вдале поєднан-
ня базових та специфічних чинників економічного зро-
стання, яке відбулося на хвилі посилення глобалізації, 
залучення іноземних інвестицій, та активне нарощення 
експорту – це головні рецепти розвитку цих країн [3]. 
Почавши з імпортозаміщення, вони переорієнтували-
ся на незрівнянно більш ефективну стратегію зовніш-
ньоорієнтованого розвитку. Придатні умови розвитку 
експорту створило і розташування країн на перехресті 
основних торгових шляхів світу. Нарощуванню експорту 
«азійських тигрів» сприяли неінвестиційні форми міжна-
родного економічного співробітництва, що не передбача-
ли створення власності, але були розраховані на всебічне 
залучення капіталу приймаючих країн [11, с. 64–77]. 

Важливим фактором розширення присутності 
експорту «східноазійських тигрів» на світових ринках 
стало досягнення ними значного рівня конкурентоспро-
можності. За даними Всесвітнього економічного фору-
му, серед 144 країн за індексом конкурентоспроможнос-
ті «східноазійські тигри» знаходяться в першій двадцят-
ці. Гонконг посів 9 місце, обігнавши при цьому Японію. 
Тайвань знаходиться на 13 місці, залишивши позаду 
такі розвинуті країни, як Канада та Норвегія, а Південна 
Корея посіла 19 місце у рейтингу [13]. Практичною ілю-
страцією високої конкурентоспроможності східноазій-
ської четвірки є той факт, що у 2009 р. ТНК чотирьох 
«тигрів» у гострій боротьбі з потужними іноземними 
конкурентами отримали 7 з 10 найбільших контрактів 
на виробництво електроніки загальною вартістю в 196,5 
млрд дол. П’ять контрактів (62,3 % усієї суми) дісталися 
тайванським фірмам, по одному – фірмам Сінгапуру та 
Гонконгу. Підприємства цих корпорацій на той момент 
були розміщені в 19 країнах світу, включаючи США, Ні-
меччину й Англію, на яких було зайнято близько міль-
йона людей [11, с. 64–77].
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Дуже важливим для всього світу є феномен «ки-

тайського економічного дива», основними складовими 
якого є: 

1. Трудовий ресурс мільйонів молодих людей, го-
тових працювати 14 годин на добу за мізерну для ЄС і 
США заробітну плату. Цей потенціал дозволяє забезпе-
чити 7 % зростання ВВП на рік. 

2. Американська концепція стимулювання Ки-
таю як «східного флангу НАТО» часів «холодної вій-
ни» трансформувалася і геоекономічний проект «су-
перництво-співробітництво». Геоекономічна експансія 
КНР до Латинської Америки, Південно-Східної Азії, 
Африки. 

3. Розвиток масштабного внутрішнього ринку [6, 
с. 137–145]. 

Якісною характеристикою та запорукою успіш-
ності китайської моделі є плановий, стратегічно 
обґрунтований характер реформ. Цьому сприя-

ють стабільність і спадковість політичної системи Ки-
тайської Народної Республіки. У 1990-х роках створено 
22 державні науково-дослідні інститути, що займають-
ся прогнозуванням у різних сферах наукового знання. 
Фундаментальною ознакою «китайського економічно-
го дива» є «наздоганяючий» характер модернізації – 
від аграрно-індустріальної до індустріально-аграрної з 
кластерами п’ятого та шостого технологічних укладів. 

Відомим китайський економістом Го Сібао [4] ви-
окремлено п’ять головних чинників успіху стратегії «на-
здоганяючої модернізації», яка визначила економічне 
лідерство КНР у ХХІ столітті:

1. Капітал. Було прийнято законодавство, що до-
зволило залучити до Китаю прямі іноземні інвестиції, 
обсяг яких збільшився з 5 млрд дол. у 1985 р. до 73,5 
млрд дол. у 2005 р. 

2. технології. Здійснено стрибок через кілька 
технологічних укладів. Реалізується стратегія закупівлі, 
копіювання і використання розроблених у розвинених 
країнах технологій та продуктів.

3. люди. Надлишок робочої сили, вартість якої є 
значно нижчою, ніж у розвинених економічних систе-
мах. Загальнодержавний курс на підвищення освітнього 
та фахового рівня працівників. Використання можли-

востей глобальної інформаційної мережі. Навчання за 
кордоном і повернення додому фахівців найпередові-
ших галузей. 

4. Інститути. Започатковані у 1978 р. КПК ре-
форми передбачали поетапний перехід від командно-
адміністративної до ринкової економіки. Першим 
кроком стала відмова від колективних аграрних госпо-
дарств на користь приватних фермерських, що у стис-
лий час вирішило проблему дефіциту продовольства. 
Використовуються найпрогресивніші методи організа-
ції управління та регулювання економіки. 

5. Структура економіки. Головним завданням 
реформ було зростання промислового виробництва – 
перехід від аграрної до індустріально-аграрної моделі 
економіки. У КНР зберігається державна монополія на 
імпорт життєво важливих для країни товарів: сирої наф- 
ти та нафтопродуктів, хімічних добрив, зерна, тютюну, 
бавовни, цукру, рослинної олії. При цьому лише держав-
ні компанії мають право на експорт чаю, рису, сої, шов-
ку, кукурудзи, нафтопродуктів. 

Для того, щоб збільшити вдвічі середній дохід на 
душу населення Великої Британії, потрібно 58 років, 
Сполучених Штатів – 47 років, Японії – 34 роки, Пів-
денної Кореї – 11 років, а Китаю – лише 10. Якщо КНР 
вдасться зберегти темпи зростання ВВП на душу насе-
лення на рівні 6-7 %, то до 2020 р. рівень життя китайців 
досягне нинішнього рівня Іспанії [19]. 

ВВП Китаю у 2010 р. склав 5931206 млн дол., а у 
2015 р. – у 2 рази більше – 10942952 млн дол. (рис. 2).

Окремою важливою складовою модернізації КНР 
став розвиток національної освіти та науки. 
Державна політика у цій сфері здійснюється у 

таких напрямах: 1) формування на базі університетів 
центрів НДДКР; 2) налагодження зв’язку між універ-
ситетськими науковими центрами та промисловістю;  
3) інтеграція національних наукових центрів у глобаль-
ний науковий простір. 

Поступальний розвиток китайської науки ґрун-
тується на реалізації окремих державних програм [11]. 
Прийнята 1993 р. «Програма 211» передбачала входжен-
ня на початок XXI століття 100 китайських університе-
тів до переліку провідних світових наукових центрів.  
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 Рис. 2. ВВп Китаю в поточних цінах з 2010 по 2015 рр., млрд дол. СшА
Джерело: складено автором за даними [14].
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У 1994 р. Академія наук Китаю розробила програму «Сто 
талантів», яка передбачала виділення кожному з науков-
ців у віці до 45 років 240 тис. дол. на три роки для під-
тримки досліджень, житло та заробітну плату. У 1998 р. 
цю програму об’єднали з програмою «Знання – інновації –  
ініціативи». До 2004 р. державну підтримку отримали 
899 учених, 392 з яких мали іноземний закордонний на-
уковий ступінь, 778 – досвід роботи у провідних світо-
вих наукових центрах. 

За період 1999–2008 рр. кількість публікацій на-
уковців КНР у міжнародних наукових реферованих ви-
даннях збільшилася більше, ніж на 400 % – до 112 000. За 
кількістю публікацій у міжнародних наукових виданнях 
Китай вийшов на друге місце у світі після США, випе-
редивши Німеччину та Японію. За цей самий час частка 
патентів КНР у загальносвітовій кількості збільшилася 
з 1,6 % до 7,3 %. За даними найавторитетнішої світової 
рейтингової агенції Times Higher Education Supplement, 
у 2009 р. серед 200 провідних світових навчальних за-
кладів було 11 китайських університетів (5 з них пред-
ставляли Гонконг).

Отже, саме органічне поєднання науки, бізнесу та 
влади є запорукою успішності китайської мо-
делі інвестиційно-інноваційного розвитку, яка 

має стати визначальним прикладом для України.
Тільки інвестиційно-інноваційна діяльність може 

бути визначальним фактором економічного зростан-
ня національної економіки, тому для переходу на інве-
стиційно-інноваційну модель розвитку економіки Украї  - 
ни пропонується перейняти позитивний досвід дослі-
джуваних країн, що систематизований на рис. 3. 

ВИСНОВКИ 
У статті розглянуто особливості реформ провід-

них країн світу з визначенням позитивних сторін і ре-
зультатів для їх адаптації в національній моделі інве-
стиційно-інноваційного розвитку України. Відображено 
основні проблеми соціально-економічного розвитку 
України. Доведено, що економіка України зараз знахо-
диться в жахливому стані. Її можуть спасти тільки ін-
вестиції та інновації, які стануть основою інвестиційно-
інноваційного розвитку за прикладом виходу з ката-
строфічної економічної ситуації Німеччини та Японії 
після ІІ світової війни, Китаю – після «Великого стриб-
ка», «східноазійських тигрів», США та Польщі. Прове-
дено аналіз реформ та їх результатів у цих країнах з ви-
значенням позитивного досвіду для України.

Обґрунтовано, що в глобальній економічній кон-
куренції виграють держави, які забезпечують сприятли-
ві умови для інвестиційно-інноваційної діяльності, по-
в’язані з розробленням, упровадженням і використан-
ням нової техніки та технологій. 

Для переходу на модель інвестиційно-іннова цій-
ного розвитку економіки України пропонується пере-
йняти позитивний досвід досліджуваних країн, а саме: 
створити реальну стратегію інвестиційно-інноваційного 
розвитку України; імплементувати європейські норми 
в правову базу щодо інвестицій та інновацій; боротися 

з монополіями; стимулювати структурну перебудову 
еко номіки; забезпечити зв’язок підприємств з універ-
ситетами, науково-дослідними інститутами, розвива-
ти міжнародну науково-технічну кооперацію, особли-
во у ВПК; застосовувати кластерний підхід організації 
промислового виробництва; забезпечити страхування 
інвестицйно-інноваційних ризиків державою; розпочати 
широкомасштабне будівництво житла та об’єктів інфра-
структури для переселенців; сформувати та впровадити 
в дію комплекс податкових стимулів для розширення 
інвестиційно-інноваційної активності; удосконалити на - 
ціональну систему бухгалтерського обліку, аналізу, конт-
ролю і подання звітності для відображення об’єктів та ре-
зультатів інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів 
господарювання; використовувати залучені кредити та 
інвестиції на модернізацію економіки тощо.

Проведення подальших наукових досліджень та 
розробок слід зосередити на удосконаленні теорії та ме-
тодології інвестиційно-інноваційного розвитку еконо-
міки України.                     
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Шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України
на основі позитивного досвіду найбільш відомих реформ зарубіжних країн

  
 

Забезпечення зв’язків підприємств з університетами, науково-дослідними інститутами,
розвиток міжнародної науково-технічної кооперації, особливо у ВПК

 
   

Створення єдиної правової бази щодо інвестиційно-інноваційного розвитку,
імплементація деяких європейських норм  

Боротьба з монополіями, що забезпечить становлення цін за принципами ринкової
економіки та здійснить стимулюючий ефект для всієї економіки  

Визначення простої та зрозумілої, з чіткими пріоритетними напрямами, стратегії
інвестиційно-інноваційного розвитку України, яку насправді можна реалізувати
за відповідний період з визначенням пріоритетних галузей

Збереження та нарощування інноваційного потенціалу вітчизняної промисловості
через запровадження системи заходів щодо її інвестиційно-інноваційного розвитку
з урахуванням галузевих особливостей та стимулювання її структурної перебудови  

Забезпечення страхування інвестицйно-інноваційних ризиків державою
   

Застосування кластерного підходу організації промислового виробництва, що дозволить
об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, недоступні для окремих підприємств

 
  

Формування та впровадження в дію комплексу податкових стимулів для розширення
інвестиційно-інноваційної активності через: диференціювання ставок податку,
надання податкових пільг, скорочення оподатковуваної бази, спеціальні пільгові режими
амортизації та поступове зменшення податкового тягаря. Це автоматично призведе
до підвищення купівельної спроможності населення та збільшення обсягу попиту
і обсягів виробництва

       
 

  

Будівництво житла для переселенців та об’єктів інфраструктури, що приведе
до виникнення нових робочих місць

Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу, контролю
та подання звітності для відображення об’єктів та результатів інвестиційно-
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання

 
 

Залучення кредитів та інвестицій повинно бути спрямовано, насамперед, на модернізацію
економіки  

Рис. 3. шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України на основі позитивного досвіду 
реформ зарубіжних країн

Джерело: складено автором.

14. China Economic Outlook [Electronic resource]. – Mode 
of access : http://www.focus-economics.com/countries/china

15. Історія відомих реформ сучасності, що може вико-
ристати Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
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Світовий доСвід податкового регулювання Суб’єктів індуСтрії  
програмної продукції
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УДК 336.22:004(477)

Коваль О. В. Світовий досвід податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції
Мета статті полягає в дослідженні прогресивного досвіду податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в розвинених кра-
їнах світу та визначення шляхів удосконалення процесів оподаткування їх в Україні. Виявлено, що у світовій практиці використовуються ком-
бінації з чотирьох видів податкових стимулів: податкове вирахування (зменшення податкової бази на величину витрат); податковий кредит 
(зменшення податку до сплати на величину інвестицій); пільгові ставки (з податку на прибуток, з ПДВ або як звільнення від митних зборів); 
прискорена амортизація (основних засобів). З неподаткових стимулів у світі широко застосовують різні грошові гранти і фінансові програми. За-
пропоновано шляхи вдосконалення процесів податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні, враховуючи позитивний 
досвід промислово розвинутих країни та країн Європейського Союзу.
Ключові слова: індустрія програмної продукції, податкове регулювання, світовий досвід.
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Коваль А. В. Мировой опыт налогового регулирования субъектов 

индустрии программной продукции
Цель статьи заключается в исследовании прогрессивного опыта нало-
гового регулирования субъектов индустрии программной продукции в 
развитых странах мира и определение путей совершенствования про-
цессов налогообложения их в Украине. Выявлено, что в мировой прак-
тике используются комбинации из четырёх видов налоговых стимулов: 
налоговый вычет (уменьшение налоговой базы на величину расходов); 
налоговый кредит (уменьшение налога к уплате на величину инвести-
ций); льготные ставки (по налогу на прибыль, по НДС или освобождение 
от таможенных сборов); ускоренная амортизация (основных средств). 
Из неналоговых стимулов в мире широко применяют различные денеж-
ные гранты и финансовые программы. Предложены пути совершен-
ствования процессов налогового регулирования субъектов индустрии 
программной продукции в Украине, учитывая положительный опыт 
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Протягом усіх років незалежності України, інду-
стрія програмної продукції розвивається прак-
тично без жодного втручання з боку держави. 

Незважаючи на це, в Україні сформувався дуже потуж-
ний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростан-
ня саме в індустрії програмної продукції.

Вона успішно конкурує на світовому ринку, не-
впинно демонструє високі темпи розвитку та надає ро-
бочі місця як найменше 60 тис. фахівцям. Не вимагаючи 
капітальних вкладень і державних інвестицій, індустрія 
забезпечує до 2% ВВП країни. Обсяг експорту сектора у 
2015 р. перевищив $1 млрд [7].

Проте відсутність підтримки з боку держави укра-
їнської індустрії може призвести до негативних наслід-
ків, зокрема, до стагнації розвитку та втрати конкурен-
тоспроможності вітчизняних компаній на світовому 
ринку [1, с. 43].

У країнах з розвиненою ринковою економікою 
при діляється велика увага податковому регулюван-

ню суб’єктів індустрії програмної продукції. Вагомий 
внесок у дослідження цього питання зробили такі ві-
домі вітчизняні вчені, як: Ю. М. Бажал, М. Г. Делягін,  
Т. В. Єршова, А. Я. Жаліло, В. Л. Іноземцев, Л. Г. Мель-
ник, С. І. Романенко; зарубіжні – Дж. Акерлоф, В. Мун-
тіян, Х. Каравелі, М. Кларк, Дж. Стігліц та багато інших. 
Однак в Україні зазначене питання потребує подальшо-
го дослідження. 

Метою статті є дослідження прогресивного до-
свіду податкового регулювання суб’єктів індустрії про-
грамної продукції у розвинених країнах світу та визна-
чення шляхів удосконалення процесів оподаткування їх 
в Україні.

Досвід країн – світових лідерів у сфері індустрії 
програмної продукції – свідчить про те, що вони вже 
давно усвідомили перспективи розвитку інноваційних 
продуктів, які можуть створюватися суб’єктами про-
грамної індустрії, і що основною передумовою їх успіш-
ного розвитку є введення податкового регулювання. 
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Так, у США діють декілька спеціальних еконо-
мічних зон і режимів оподаткування для суб’єктів про-
грамної продукції. У Каліфорнії існує 36 таких зон, і в 
кожній з них вони мають можливість ретроспективно 
отримати пільгу. У 2009 р. прийнято закон, згідно з яким 
усі суб’єкти програмної продукції, що створили нові ро-
бочі місця за останні п’ять років, отримали по 40 тис. 
доларів повернення кредитів та повернення сплачено-
го податку на прибуток на кожну людину. Крім того, на 
федеральному рівні в США діють так звані податкові 
пільги для суб’єктів програмної продукції, що передба-
чають зниження суми податкових зобов’язань з податку 
на прибуток на 20 % від суми коштів, що спрямовуються 
на розробки та дослідження [1]. 

Яскравим прикладом того, як застосування подат-
кових стимулів сприяє розвитку індустрії програмної 
продукції, є Індія. Нині її частка складає 9,5 % ВВП, хоча 
ще в 1998 р. становила лише 1,2 % і 38 % у структурі екс-
порту послуг. Суб’єкти індустрії програмної продукції є 
найбільшими роботодавцями країни – в галузі працю-
ють 10 млн осіб [4]. 

Заходи уряду щодо розвитку індустрії та підви-
щення її віддачі для індійської економіки пов’язані, на-
самперед, із офшорним програмуванням – створенням 
спеціальних зон із сприятливими умовами оподатку-
вання (податкове вирахування, звільнення від податків 
і прискорена амортизація). 

Крім цього, уряд Індії застосовує податкові стиму-
ли для окремих підприємств у вигляді пільг, що діють на 
період від 10 років і більше. Водночас, щоб скористати-
ся податковими пільгами, необхідно відповідати цілому 
ряду критеріїв, серед яких проведення аудиту та надан-
ня звіту за його підсумками.

Іншим напрямом урядової політики щодо підтримки 
індустрії стала реалізація програми «Програмних 
технологічних парків», основним завданням яких 

було створення сприятливих інфраструктурних умов 
для експорту (розвиток комунікаційної мережі, надання 
юридичної підтримки тощо). Схема програмних техно-
логічних парків об’єднує концепції інституційної під-
тримки експорту та вільної економічної зони, а також 
принципів наукових/технологічних парків з досвіду ін-
ших країн. Підтримка здійснюється на всіх стадіях: від 
реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції, по-
шуку партнерів та замовників, видача дозволів на екс-
порт та імпорт, можливість орендувати приміщення за 
невисокими орендними ставками і планувати своє зрос-
тання та інвестиції залежно від бізнес-моделі та отриму-
вати ряд пільг, у тому числі: звільнення від митних збо-
рів, можливість імпортувати все необхідне обладнан-
ня (у тому числі по лізингу), спеціальні умови імпорту 
комп’ютерів для проведення тренінгів. За дев’ять років 
роботи цієї програми створено 14 парків.

Реалізація програми розвитку експорту індустрії 
програмної продукції через створення спеціальних умов 
і вільних економічних зон мала кілька важливих наслід-
ків. По-перше, це стимулювало створення власне індій-
ських компаній в цьому секторі. По-друге, сприяло тому, 
що багато великі іноземні виробники програмного за-

безпечення створили в Індії свої дочірні фірми та філії. 
Зокрема, в індійському місті Хайдарабад створений єди-
ний закордонний центр з розробки програмного забез-
печення компанії Microsoft. Там же розташований центр 
розробок компанії Adobe Systems Inc. Іншими великими 
компаніями, які відкрили свої центри в Бангалорі, стали 
Electronic Design Automation (EDA), View Logic Systems, 
Polaroid, Daimler Benz та ін. Усього послугами індійського 
офшорного програмування користуються зараз близь-
ко 200 найбільших компаній світу, що входять у список 
Fortune. Нарешті, реалізація програми стимулювало за-
лучення портфельних іноземних інвестицій в розвиток 
великих індійських компаній цій сфері [6].

Завдяки цим ініціативам сьогодні Індія є найбіль-
шим постачальником програмних продуктів. Більше 
того, галузь очолила процес трансформації економіки і 
змінила сприйняття країни на світовому ринку. 

Китай також надає хороші податкові пільги, вклю-
чаючи знижену ставку ПДВ (0% для певних по-
слуг суб’єктів програмної продукції), пільгову 

ставку з податку на прибуток (15% суб’єктів індустрії 
програмної продукції за основною ставкою 25%) і звіль-
нення від митних зборів при імпорті інноваційного об-
ладнання. Також держава відшкодовує весь сплачений 
ПДВ з інноваційного обладнання, купленого всередині 
країни [2].

У Сінгапурі діє територіальна система оподатку-
вання. Якщо частина доходу сінгапурської компанії вва-
жається отриманою поза територією Сінгапуру, вона не 
оподатковується. Разом з тим, Сінгапур застосовує до-
датковий стимул суб’єктів програмної продукції у вигляді 
податкових відрахувань від 100% до 300% цільових витрат. 
При цьому податкове відрахування понад 150 % може за-
стосовуватися тільки підприємствами, діяльність яких 
здійснюється у межах країни. Також компаніям дозволя-
ється відносити до витрат прямі витрати на розробку та 
дослідження програмних продуктів, включаючи аморти-
зацію відповідного обладнання і зарплати працівників.

Для стимулювання суб’єктів індустрії програмної 
продукції в Ізраїлі застосовуються податкові пільги та 
гранти, а саме – знижені ставки податку на прибуток 
до 16% і, в деяких випадках, навіть до 5% (при звичайній 
ставці податку на прибуток 25%). Ставки варіюються  за-
лежно від розміру суб’єкта та пріоритетності території, 
де він працює. Серед особливостей податкового регу-
лювання Ізраїлю можна назвати і пільговий режим для 
бізнес-ангелів (приватних інвесторів), який дозволяє їм 
з свого неоподатковуваного доходу віднімати суму інвес-
тицій (максимальна сума вирахування для однієї компа-
нії – 5 млн нових ізраїльських шекелів), тим самим де-
факто зменшувати податок на доходи фізичних осіб.

Щодо податкового регулювання суб’єктів індустрії 
програмної продукції у країнах Євросоюзу, то практич-
но всі вони мають сприятливі умови. Окремо варто ви-
ділити Ірландію і сусідні з Україною країни – Чехію, Сло-
ваччину і Польщу. Ірландія є другим у світі експортером 
програмного забезпечення після США. У даний час тут 
виробляється понад 40 % усього програмного забезпе-
чення для персональних комп’ютерів, що продається в 
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Європі. Індустрія програмного забезпечення в Ірландії 
складається з 550 компаній, в яких зайнято понад 15 тис. 
осіб. Діяльність в Ірландії більше 120 зарубіжних ком-
паній з виробництва програмного забезпечення досить 
широка і полягає в розробці базової продукції та касто-
мізації її під вимоги користувачів і т. ін. 

Прибуток, отриманий від виробництва і надання 
відповідних послуг у цій сфері, підлягав оподаткуванню 
за ставкою 10 % до 31 грудня 2002 р., у той час як стандарт-
на ставка податку на прибуток становила 28 %. З 1 січ - 
ня 2003 р. запроваджено єдину корпоративну ставку по-
датку в розмірі 12,5. Надаються також значні гранти на 
покриття початкових витрат [6].

Отже, ірландські закони, по суті, перетворили краї-
ну в своєрідну офшорну зону та формують досить лібе-
ральні умови для розвитку торгівлі й промисловості.

Податкові пільги загального характеру, а також 
спеціальні пільги для розвитку в країні високих 
технологій, становлять важливу частину загаль-

ного пакету стимулюючих заходів, доступних як наці-
ональним, так і іноземним компаніям. Для відкриття 
бізнесу в Ірландії не вимагається спеціальний дозвіл або 
реєстрація в якості податкового резидента, діяльність 
іноземної компанії може здійснюватися через філію.

У Польщі допускаються податкові відрахування в 
розмірі 20–50–100 % (залежно від виду витрат), у Сло-
ваччині – до 125–150 % і в Чехії – до 200 %. Крім того, 
в Чехії суб’єкти індустрії програмної продукції можуть 
звільнятися від податку на прибуток (поточна ставка – 
19%) на 10 років. Словаччина надає податковий кредит 
у розмірі до 35%.

Окрім цього, європейські країни в податковому 
регулюванні суб’єктів індустрії програмної продукції за-
стосовують режим IP Box – надання часткового звіль-
нення від податку на прибуток. Такі пільгові податкові 
режими присутні, зокрема, в законодавстві Нідерландів, 
Люксембургу, Кіпру та Мальти [3], і може бути запро-
ваджено і в Україні. 

Так, наприклад, наявність IP innovation Box в Ні-
дерландах дозволяє використовувати пільговий режим 
оподаткування, при якому податок на прибуток стано-
вить 5 % для програмної продукції. ІР Вох відноситься 
до прибутку, отриманого від нематеріальних активів – 
патентів на власні розробки, видані як у Нідерландах, 
так і через міжнародну процедуру. Компанія, яка має 
намір використовувати цей режим, повинна нести всі 
ризики і витрати, пов’язані з дослідницькою діяльністю 
і розробками, незалежно від місця, де така діяльність 
здійснювалася. Також режим IP innovation Box застосу-
ється і для незапатентованих прав на продукцію, якщо 
платнику податків було надано сертифікат на дослід-
ницьку діяльність і розробки (R&D) Міністерства еко-
номіки Нідерландів. Даний сертифікат є доказом інно-
ваційного характеру об’єкта інтелектуальної власності. 
Наприклад, якщо компанія розробила нове ПЗ під час 
здійснення дослідницького проекту і їй було надано 
R&D сертифікат, існує можливість відносити чистий 
прибуток від такого активу до доходів IР Box (при схва-
ленні нідерландських податкових органів).

При плануванні податкового та корпоративного 
структурування варто враховувати податок на репатріа-
цію дивідендів з Нідерландів (15 %), який може бути 
зменшений при наявності двосторонніх Угод про уник-
нення подвійного оподаткування. Водночас податок на 
репатріацію роялті відсутній, що робить юрисдикцію 
привабливою для використання ліцензійних угод.

У Люксембурзі режим IP Box надає суб’єктам інду-
стрії програмної продукції звільнення в розмірі 80 % чи-
стого доходу, отриманого від програмної продукції, яка 
була придбана або зареєстрована після 31 грудня 2007 р.  
Звичайна ставка корпоративного податку становить 
21 %, але, враховуючи режим IP Box, ефективна ставка 
оподаткування становитиме 4,2 % [3].

Кіпрський режим IP Box було введено у травні 
2012 року, і застосовується він із січня 2012 р. Згідно з 
податковим законодавством 80 % доходу суб’єктів, які 
здійснюють діяльність у сфері індустрії програмної про-
дукції, підлягає звільненню від оподаткування. Інші 20 % 
доходу підлягають оподаткуванню за стандартною став-
кою 12,5 %. У результаті, ефективна ставка оподаткуван-
ня таких суб’єктів складе 2,5 %.

Мальтійська юрисдикція цікава, насамперед, для 
нерезидентів Мальти. Незважаючи на застосування ви-
сокої ставки корпоративного податку (35 %), нерезидент-
ні акціонери мають право на податкове відшкодування в 
розмірі 5/7 сплаченого податку на прибуток, отриманий 
від пасивних відсотків і роялті. У цьому випадку ефек-
тивна ставка оподаткування становитиме 10 %. Термін 
«пасивні відсотки і роялті» відповідно до Статті 2 Закону 
про прибутковий податок (Income Tax Act, Chapter 123) 
застосовний виключно до відсотків і роялті, отриманих 
від діяльності, не пов’язаної прямо або побічно із зви-
чайною торговельною діяльністю компанії – тобто для 
холдингових компаній або «утримувачів» активів [1].

Окрім зазначеного, всі країни ЄС активно надають 
гранти та створюють фінансові програми для розвитку 
індустрії програмної продукції.

Узагальнюючи світовий досвід податкового регу-
лювання суб’єктів індустрії програмної продук-
ції, слід зазначити, що для отримання податкових 

пільг та іншої державної підтримки всі країни висувають 
досить жорсткі вимоги до компаній-претендентів.

По-перше, більшість країн, за винятком Сінгапу-
ру, вимагають проводити роботи повністю або частко-
во на своїй території. Лише кілька країн проявляють 
поблажливість в цьому питанні і дозволяють частину 
робіт проводити в інших країнах. Наприклад, Китай, 
Ірландія, Чехія. Для прикладу, в Китаї досить проводи-
ти 60 % діяльності всередині країни. Також суб’єктам 
індустрії програмної продукції необхідно обґрунтову-
вати своє право користуватися пільгами. Наприклад,  
у Чехії та Словаччині необхідно подавати документацію 
в державні органи, в якій буде аргументуватися право 
отримувати податкову пільгу. Крім того, податкові кре-
дити в Словаччині можуть отримати тільки техноло-
гічні центри, які зареєстровані в різних містах, але за 
межами Братислави. Багато країн також вимагають реє-
струвати створені програмні продукти на своїй терито-
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рії, для того, щоб у майбутньому, коли суб’єкт індустрії 
програмної продукції почне генерувати прибуток від 
розробленої продукції, країна змогла його оподаткову-
вати. Важливо відзначити, що отримати дозвіл викори-
стовувати пільговий режим не завжди просто. Суб’єкти 
індустрії програмної продукції зобов’язані пройти ряд 
процедур у держорганах, що зупиняє деякі компанії в 
спробах одержання податкових пільг [2].

Досвід податкового регулювання суб’єктів інду-
стрії програмної продукції Російської Федерації свід-
чить, що в російському законодавстві робляться спро-
би надати податкові стимули для розвитку компаній у 
сфері індустрії програмної продукції. В основному вони 
полягають у зменшенні податків для таких фірм та їх 
клієнтів і в зниженні страхових внесків у позабюджетні 
фонди [8].

Водночас, наприклад, у Білорусі прийнято спеці-
альну урядову програму стимулювання індустрії про-
грамної продукції – «Білоруський Хай-Тек Парк», якою 
запроваджено особливі умови оподаткування суб’єктів 
індустрії програмної продукції – вони не платять подат-
ку на прибуток, звільнені від ПДВ на товари і послуги 
індустрії, ставка податку на доходи фізосіб – 9 % фонду 
зарплати. Соціальний платіж становить 35 % з однієї мі-
німальної зарплати [5].

Отже, у світовій практиці податкового регулю-
вання суб’єктів індустрії програмної продукції 
використовуються комбінації з чотирьох видів 

податкових стимулів:
 податкове вирахування (зменшення податкової 

бази на величину витрат);
 податковий кредит (зменшення податку до 

сплати на величину інвестицій);
 пільгові ставки (з податку на прибуток, з ПДВ 

або як звільнення від митних зборів);
 прискорена амортизація (основних засобів).

Вони націлені на зниження ПДВ, податку на при-
буток, податку на приріст капіталу та, іноді, – податку 
на доходи фізичних осіб. При цьому в різних країнах за-
стосовують різні комбінації податкових стимулів. 

З неподаткових стимулів у світі широко застосо-
вують різні грошові гранти і фінансові програми. Їх на-
дають як окремі країни, так і Євросоюз. Лідером серед 
країн ЄС з отримання грантів є Польща. Крім цього, іс-
нують і точкові міжнародні угоди, наприклад, у Ізраїлю, 
який охоче співпрацює з іншими країнами для спільного 
фінансування інноваційних розробок у сфері індустрії 
програмної продукції. 

З усіх перерахованих пільг в Україні працює тільки 
звільнення від ПДВ на поставку програмного забезпе-
чення. Тому для України, яка досі вдало конкурувала на 
глобальному ринку, необхідний податковий режим, схо-
жий з такими, що створені в країнах-конкурентах.

ВиСНОВКи
Отже, враховуючи позитивний світовий досвід 

податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної 
продукції, для України необхідним є:

 запровадження державної підтримки розвитку 
суб’єктів індустрії, стандартизації та впрова-
дження систем якості, запровадження ефек-
тивної системи правової охорони програмних 
продуктів, урегулювання інвестиційної діяль-
ності, особливо в питаннях офшорного програ-
мування;

 запровадження єдиного державного реєстру 
суб’єктів індустрії програмної продукції, за до-
помогою якого створюються сприятливі умови 
для розвитку на основі об’єктивних критеріїв 
та з урахуванням виконання ними державно 
важливих завдань;

 створення відкритої онлайнової бази даних віт-
чизняних виробників програмної продукції та 
загальнодержавного банку замовлень на її роз-
робку;

 розгляд можливості введення «канікул»;
 запровадження пільгового оподаткування для 

розробників програмної продукції.
З метою підвищення експорту вітчизняної про-

грамної продукції здійснити заходи щодо:
 спрощення процедури відкриття та реєстрації 

нових підприємств, в тому числі з іноземним 
капіталом;

 звільнення від експортного мита виробленої 
продукції та наданих послуг;

 введення пільг за умови придбання засобів ви-
робництва на внутрішньому ринку в частині 
компенсації ПДВ та звільнення від акцизу.      
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Кизим М. О., шпілєвський В. В., Салашенко т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні 
складові та пріоритетні напрями

Метою статті є концептуальне обґрунтування національної моделі енергетичної безпеки України, враховуючи особливості її паливно-енергетичного циклу. Енер-
гетична безпека розглядається як стан національної енергосистеми, що забезпечує її існування і розвиток та гарантує задоволення енергетичних інтересів її 
суб’єктів. До системних проблем енергетичної безпеки України віднесено: енергетичну залежність від імпорту практично всіх ключових видів паливно-енергетичних 
ресурсів; низьку диверсифікованість виробництва та імпорту паливно-енергетичних ресурсів; високу інтенсивність енергоспоживання у всіх секторах економіки 
та побуті; неузгодженість структури енергоспоживання зі структурою національного енергетичного потенціалу; низьку ефективність перетворення первинних 
паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. До стратегічних цілей розбудови енергетичної безпеки України віднесено енергетичну незалежність, енергоефек-
тивність, енергозбереження та мобілізаційну енергетику. За цими складовими в розрізі окремих видів паливно-енергетичних ресурсів представлено пріоритетні 
напрями зміцнення рівня безпеки. Обґрунтовано можливості забезпечення енергетичної безпеки України шляхом реконструкції енергетичного циклу України на 
основі взаємозамінності дефіцитних енергоресурсів. 
Ключові слова: енергетична безпека, енергоефективність, енергонезалежність, енергозбереження, мобілізаційна енергетика, паливно-енер гетичні ресурси.
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 25. 
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Кизим Н. А., Шпилевский В. В., Салашенко Т. И., Борщ Л. М. Идентификация 
национальной модели энергетической безопасности Украины: системные 

составляющие и приоритетные направления
Целью статьи является концептуальное обоснование национальной мо-
дели энергетической безопасности, учитывая особенности её топливно-
энергетического цикла. Энергетическая безопасность рассматривается как 
состояние национальной энергосистемы, обеспечивающее её существование 
и развитие, а также гарантирующее удовлетворение энергетических инте-
ресов ее субъектов. К системным проблемам энергетической безопасности 
Украины отнесены: энергетическая зависимость от импорта практически 
всех ключевых видов топливно-энергетических ресурсов; низкая диверсифика-
ция производства и импорта топливно-энергетических ресурсов; высокая ин-
тенсивность энергопотребления во всех секторах экономики и в быту; несо-
гласованность структуры энергопотребления со структурой национального 
энергетического потенциала; низкая эффективность преобразования первич-
ных топливно-энергетических ресурсов в конечную энергию. К стратегическим 
целям обеспечения энергетической безопасности Украины отнесены энерге-
тическая независимость, энергоэффективность, энергосбережение и мобили-
зационная энергетика. По данным составляющим в разрезе отдельных видов 
топливно-энергетических ресурсов представлены приоритетные направле-
ния укрепления уровня безопасности. Обоснована возможность обеспечения 
энергетической безопасности Украины путём реконструкции энергетического 
цикла Украины на основе взаимозаменяемости дефицитных энергоресурсов.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэффективность, энер-
гонезависимость, энергосбережения, мобилизационная энергетика, топливно-
энергетические ресурсы.
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Енергетична складова відіграє вкрай важливу роль 
у забезпеченні національної безпеки та гаранту-
ванні сталого розвитку України. Однак у 2015 р., 

за даними Всесвітньої енергетичної ради, Україна посіла 
110 місце серед 180 країн світу за показником енерге-
тичної сталості, тоді як безпосередньо за рівнем енерге-
тичної безпеки її рейтинг скоротився на 34 пункти від-
носно рівня 2014 р. і становив 88 місце [1]. У досліджен-
нях енергетичної безпеки Інституту 21 століття США 
з-поміж 25 країн світу – найбільших енергоспоживачів 
Україні відводиться останнє місце в цьому рейтингу [2].

На сьогодні проблемам дослідження національної 
енергетичної безпеки присвячені роботи провідних за-
рубіжних та вітчизняних вчених, таких як Дж. Джуел та 
А. Черп [3], А. Качинський [4], Б. Круйт [5], А. Міхале-
вич [6], Б. Совакул [7], А. Сменьковський [8] та інших.  
Водночас ця проблема турбує міжнародні організації: 
Міжнародне енергетичне агентство [9], Всесвітню енер-
гетичну раду [1], Світовий Банк [10], Економічний інсти-
тут країн АСЕАН і Східної Азії [11], Ініціативну групу 
з енергетичної безпеки і клімату при Брукінзькому ін-
ституті [12]. Проте об’єктивно можна засвідчити від-
сутність дієвих моделей енергетичної безпеки, здатних 
протидіяти негативним чинникам 

Метою цієї публікації є концептуальне обґрунту-
вання національної моделі енергетичної безпеки Украї-
ни, враховуючи особливості її паливно-енергетичного 
циклу. У межах цієї статті розглядаються такі основні 
завдання: по-перше, аналіз системних проблем енерге-
тичної безпеки України; по-друге, визначення стратегіч-
них орієнтирів енергетичної політики України; по-третє, 
обґрунтування можливостей реструктуризації енерге-
тичної циклу на основі взаємозамінності паливно-енер-
гетичних ресурсів; по-четверте, вибір пріоритетних на-
прямів зміцнення енергетичної безпеки України.

У роботах авторів [13, 14, 15] неодноразово дово-
дилося, що оцінка енергетичної безпеки повинна здій-
снюватися за її детермінантами (видами паливно-енер-
гетичних ресурсів), тоді як дослідити її стан за агрего-
ваним національним паливно-енергетичним балансом 
неможливо. На основі ґрунтовного аналізу енергетичної 
безпеки у 2014 р. (рис. 1) було визначено такі тенденції 
за її детермінантами: 

1) у газовій сфері мала місце позитивна динамі-
ка, що дало змогу увійти та закріпитися Україні в зоні 
передкризового стану. Сприяли цьому зниження спо-
живання природного газу та диверсифікація його зов-
нішніх постачань;

2) у вугільній сфері спостерігалася мінлива тен-
денція: зміна структури власності позитивно позначила-
ся на цьому виді енергобізнесу, однак подальша окупація 
частини території України призвела до втрати вугільного 
енергопотенціалу як тієї єдиної складової-запоруки на-
ціональної енергетичної незалежності, а монополізація 
вертикально-інтегрованими структурами бізнесу – до пе-
ребудови ринку на основі квазіконкурентних відносин;

3) у нафтовій та нафтопродуктовій сферах ситуа-
ція постійно погіршувалася та наразі характеризується 
занепадом національної нафтопереробки разом із ви-
снаженням легкодоступних покладів нафти.

Відтак, загальний стан енергетичної безпеки Украї-
ни визначається як передкризовий із стрімким 
тяжінням до кризового стану, а її системні про-

блеми можуть бути сформульовані як:
1) енергетична залежність від імпорту практич-

но всіх ключових видів паливно-енергетичних ресур сів. 
Національна економіка України завжди була енерго-
дефіцитною. За даними British Petroleum, у 2014 р. страте-
гічний рівень забезпеченості національних енергетичних 
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Рис. 1. Динаміка рівня енергетичної безпеки України безпеки за основними паливними сферами енергокористування  
у 2007–2014 рр.:

1 – нафта та нафтопродукти; 2 – природний газ; 3 – вугілля; Н – нормальний стан; ПК – передкризовий стан; К – кризовий стан.
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потреб за рахунок розвіданого потенціалу традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів (reserves-to-production 
ratio) складав: за природним газом – 54 роки, за нафтою 
та газовим конденсатом – 27 років, за вугіллям – 556 
років. Водночас оперативний рівень забезпечення енер-
гетичних потреб (production-to-consumption ratio) дорів-
нював: за природним газом – 5 місяців, за нафтою та га-
зовим конденсатом – 11 місяців (в умовах завантаження 
українських НПЗ на 5,2 %), за вугіллям – 11 місяців. За-
значене обумовлювало такі значення залежності України 
від імпорту паливно-енергетичних ресурсів у 2014 р.: для 
вугілля – 15 %, для нафти – 4 %, для нафтопродуктів – 
73 %, для природного газу – 47 % (розрахунку зроблені за 
даними [16]).

У 2015 р. відзначалося загострення цієї проблеми 
внаслідок економічної рецесії всіх видів еконо-
мічної діяльності в енергетичному секторі (рис. 2):  

у порівнянні з 2014 р. видобуток вугілля скоротився на 
38,9 % (у т. ч. енергетичного – на 35,7 %, коксівного – на 
48,4 %), нафти і газоконденсату – на 9,9 %, природного 
газу – на 1,4 %. Зазначені тенденції позначилися на ім-
порті паливно-енергетичних ресурсів: у порівнянні з 
попереднім роком нетто-імпорт природного газу скоро-
тився на 15,3 %, вугілля – зріс на 83,2 %, у т. ч. за рахунок 
антрацитів – на 48,7 %, сирої нафти – зріс на 60 %, а наф-
топродуктів – скоротився на 0,4 %. Відтак, енергетична 
залежність України від імпорту паливно-енергетичних 
ресурсів у 2015 р. становила 48,8 % за природним газом, 
49,0 % за вугіллям, 8,2 % за сирою нафтою, 69 % за рідки-
ми нафтопродуктами;

2) низька диверсифікованість виробництва та ім - 
порту паливно-енергетичних ресурсів. На цей час не 

існує жодного енергетичного ринку в Україні, який ха-
рактеризувався якщо й не досконалою, то хоча б мо-
нополістичною конкуренцією. Наявні тенденції щодо 
лібералізації енергетичних ринків призводять до ква-
зіконкурентної їх перебудови (переходу прав власності 
від держави до олігархічних): на ринку електроенергії 
виробничі потужності з електрогенерації належать ДП 
«НАЕК Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго» та ДТЕК, 
а у сфері електропостачань й досі діє модель енерге-
тичного пулу (вся вироблена електроенергія прода-
ється на оптовому ринку через ДП «Енергоринок»); на 
ринку вугілля відмічаються тенденції до монополізації 
вертикально-інтегрованими структурами бізнесу (гру-
пами ДТЕК та Метінвест, що є складовими корпорації 
СКМ); на нафтогазовому ринку домінуюче положення 
зберігається за державою в особі ПАТ «НАК «Нафтогаз 
України», а тенденції щодо розбудови приватного сек-
тора є незначними та наразі звужуються (перешкоджа-
ють розвитку приватного сектора газовидобутку високі 
рентні ставки та забюрократизована процедура видачі 
спеціальних дозволів на користування надрами); на 
ринку моторного палива відзначається занепад націо-
нального нафтопереробного комплексу під натиском 
іноземної конкуренції (єдиним функціонуючим підпри-
ємством є ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ)).

Зовнішня енергетична політика України вирізня-
ється двополярністю, що проявляється у прагнен-
ні до купівлі дешевих видів паливно-енергетичних 

ресурсів в країнах пострадянського простору та одно-
часно лібералізації економічних відносин в енергетич-
ному секторі на європейській основі. У 2015 р. лише 1/3 
імпортного газу закуповувалася в РФ, решту було отри-
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мано з ЄС завдяки реверсу. Однак диверсифікація зов-
нішніх джерел енергопостачання для України негативно 
позначається на їх цінах. У 2015 р. середня ціна імпорту 
природного газу з РФ склала 273 дол. США/тис. куб. м 
(37 % поставок), з Німеччини – 276 дол. США/тис. куб. м 
(19 % поставок), з Норвегії – 287 дол. США/тис. куб. м 
(13 % поставок), а з Великої Британії – 297 дол. США/
тис. дол. США (2 % поставок). Середня ціна імпорту 
антрациту у 2015 р. з Російської Федерації становила  
91 дол. США/т (82 % поставок), а з Південної Америки – 
96 дол. США/т (18 % поставок) за різної їх калорійності;

3) висока інтенсивність енергоспоживання у всіх 
секторах економіки та побуті (рис. 3). Національне гос-
подарство України характеризується низькою енерго-
ефективністю, паливо-сировинною спрямованістю, за-
старілістю техніко-технологічної бази, низькою культу-
рою енергоспоживання та надломленим енергетичним 
менталітетом. Зазначене обумовлює високу інтенсив-
ність первинної енергопропозиції в Україні – 0,32 кг н. е. 
/тис. дол. США (за ВВП у цінах 2005 р.), що у 2,1 разу 
вище, ніж середньосвітові значення та у 2,9 разу – ніж у 
середньому в ЄС [17]. Водночас енергомісткі види еко-
номічної діяльності є хребтом національної економіки, 
тому радикальне підвищення енергоефективності до 
середньоєвропейського рівня є навряд чи можливим, 
однак існує значний потенціал енергозбереження, що 
складає 30 % від первинної енергопропозиції [18];

4) неузгодженість структури енергоспоживання 
зі структурою національного енергетичного потенціалу. 
Здебільшого структура енергоспоживання в Україні зо-
рієнтована на споживання імпортованих паливно-енер-
гетичних ресурсів (коксівне вугілля, природний газ, ви-
сокосірчана нафта), нехтуючи власним енергетичним 
потенціалом. За традиційними видами паливно-енер-
гетичними ресурсами Україна здатна забезпечити себе 

на 47 %. Однак тільки вугілля може задовольнити енерге-
тичні інтереси України в довгостроковому періоді; 

5) низька ефективність перетворення первинних 
паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. Існу-
ючі технологічні схеми в енергетичному циклі України 
є застарілими та призводять до надлишкових їх витрат.  
У 2014 р. ефективність генерації електроенергії на ТЕС 
дорівнювала 31,4 %, тоді як середньосвітове значення 
складає 41,5 %; вихід світлих нафтопродуктів на україн-
ських НПЗ складав приблизно 54 % за діючої структури 
нафтопереробки, а середньосвітове значення цього по-
казника становило 77 % [19]. Однак модернізація енер-
гетичного сектора і далі відтерміновується. Так, у 2015 р. 
відкладено застосування вимог Директиви ЄС 2010/75 
шляхом пролонгації для України термінів досягнення 
ТЕС та ТЕЦ мінімальних концентрацій забруднюючих ре-
човин у димових газах до 2029–2033 рр. (замість 2018 р.–  
2024 рр.) і збільшення граничного часу експлуатації до 
40 тис. годин (замість 20 тис. годин для інших країн-
членів) для енергоблоків, що не можуть бути модернізо-
вані через високу зношеність [20].

Зазначена сукупність взаємопов’язаних проблем 
розглядається як системні, що здійснюють мультипліка-
тивний вплив на різке погіршення національного рівня 
енергетичної безпеки.

На сучасному етапі реформування соціально-
еко номічних відносин в Україні відбувається 
активна імплементація європейських засад лі-

бералізації ринкових відносин в енергетичній сфері. 
Україна прийняла на себе зобов’язання імлементувати 
директиви та регламенти Третього енергетичного па-
кету ЄС, Директиву 2012/27/ЄС стосовно енергетич-
ної ефективності, Регламент 431/2014 про статистику 
енергетики, Регламент 347/2010 стосовно енергетичної 

0,
15

0,
11

0,
30 0,

32

0,
15

0,
11

0,
16

0,
14 0,

16

0,
10

0,
07

0,
16

0,
19

0,
10

0,
08 0,

10

0,
10

0,
09

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Світ ЄС СНД Україна Північна 
Америка

Південна 
Америка

АТР Африка Близький 
Схід

Енергомісткість
продукції,

кг н.е./дол. США

1

2

Регіон  / Країна

Рис. 3. порівняльний аналіз інтенсивності споживання паливно-енергетичних ресурсів України у світовому просторі  
у 2014 р. [17]: 

1 – первинна енергомісткість продукції; 2 – кінцева енергомісткість продукції.
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інфраструктури та інші. Однак запропонована Енерге-
тичним співтовариством ЄС модель реформування 
енергетичних ринків в Україні має сприяти розгортанню 
конкурентних відносин, виходу на ринок нових гравців 
та зниженню цін на енергоносії, при цьому основними її 
механізмами виступають повне реформування системи 
ціно- і тарифоутворення на енергію та паливо, відміна 
перехресного субсидування та державного дотування, 
залучення інвестицій до модернізації. 

Втім, активно впроваджувана модель проєвропей-
ського енергоринку не має на меті досягнення енерге-
тичної безпеки, її основною метою є тільки захист кон-
куренції. Водночас перехід на справедливі конкурентні 
проєвропейські ціни для українських споживачів може 
означати ще більше зростання енергетичних рахунків, 
що виступатиме як гальмівний фактор для економіч-
ного зростання та важкий тягар навіть для середнього 
класу населення України.

Становлення національної моделі енергетичної 
безпеки має на меті досягнення такого стану 
національної енергосистеми, що забезпечує її 

існування і розвиток та гарантуватиме задоволення 
енергетичних інтересів її суб’єктів, а також дії, спрямо-
вані на його досягнення. Національна модель енерге-
тичної безпеки (НМЕБ) має намір поєднати різні, але 
взаємопов’язані, стратегічні цілі, які мають сприяти ста-
лому розвитку та національній безпеці України в енерге-
тичній сфері (рис. 4). Така модель повинна враховувати 
існування енергетичних відносин за умов двох періодів: 
звичайного (ЗП) та особливого (ОП). 

Відтак, важливо закласти до моделі національної 
енергетичної безпеки такі стратегічні цілі:
 енергетичну незалежність (ЕН), що полягає в мі-

німізації частки імпорту паливно-енер гетичних 
ресурсів та диверсифікації їх постачань як за ви-
дами, так і за країнами походження;

 енергетичну ефективність (ЕЕ), яка покликана 
максимізувати корисний вихід кінцевої енергії 
при мінімальних витратах первинних паливно-
енергетичних ресурсів у технологічних проце-
сах їх трансформації;

 енергозбереження (ЕЗ), яка забезпечує знижен-
ня питомих витрат кінцевої енергії при підви-
щенні рівня життєзабезпечення населення та 
сталому розвитку економіки;

 мобілізаційну енергетику (МЕ), що передбачає 
повне забезпечення мінімальних життєво важ-
ливих енергетичних інтересів з внутрішніх дже-
рел енергопропозиції при максимально ефек-
тивному отриманні кінцевої енергії в особ ливий 
період.

До основних принципів зміцнення енергетичної 
безпеки віднесено такі:
 адаптивність до глобальних змін у розвитку 

світової енергосистеми (АГЗСЕ) – можливість 
національної енергосистеми оперативно реагу-
вати на зміни балансу на світових енергетичних 
ринках, геоенергетичної картини світу, появу 
нових енергоефективних технологій їх транс-
формації та енергозберігаючих технологій енер - 
госпоживання тощо;
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 Пріоритети енергетичної безпеки 
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Декомпозиція цілей енергетичної безпеки за видовими детермінантами 

Пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки 
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Розбудова проектів зміцнення енергетичної безпеки 
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Рис. 4. Структурно-логічна схема національної моделі енергетичної безпеки
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 ринкове ціноутворення первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів та кінцевої енергії (РЦЕ) – 
визначення ринково зважених цін і тарифів на 
енергію та енергоносії, які залежать від прямих 
і непрямих витрат на їх виробництво, транспор-
тування, розподіл і зберігання, а також врахо-
вують дефіцитність первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів і цінність різних видів енергії 
та енергоносіїв для кінцевого споживача;

 енергетична самодостатність (ЕСД) – макси-
мально можливе використання національного 
енергопотенціалу на внутрішньому енергорин-
ку країни;

 наукова обґрунтованість (НО) – дотримання 
об’єктивних законів розвитку енергоринку, у т. ч.  
постійне впровадження більш жорстких стан-
дартів якості та ефективності й використання 
прогресивних технологій трансформації па-
ливно-енергетичних ресурсів;

 сталість розвитку (СР) – досягнення макси-
мально прийнятних екологічних, соціальних 
та економічних результатів господарювання на 
внутрішньому енергоринку;

 популяризація природозберігаючого світогля-
ду (ППС) – необхідність постійного інформу-

вання споживачів як первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів, так і кінцевої енергії та енер-
гоносіїв про ефективні та зберігаючі способи їх 
використання та вплив цих технологій на стан 
довкілля;

 структурна гармонізація енергопотенціалу  
зі структурою виробництва і споживання 
(СГЕП) – забезпечення гармонійного співвід-
ношення між окремими видами паливно-енер-
гетичних ресурсів в енергетичному балансі 
країни, яке відповідає розвіданому її енергопо-
тенціалу і здатне забезпечити довгострокове 
задоволення різних видів енергетичних інтер-
есів населення та економіки.

Стратегічні цілі моделі енергетичної безпеки під-
розділяються за видами паливно-енергетичних 
ресурсів: для газової (ПГ), для нафтової та нафто-

продуктової (НіНП), для вугільної (В) сфер, а також для 
сфер електроенергетики (ЕлЕ) та теплоенергетики (ТЕ). 
Пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки 
за стратегічними цілями та видовими детермінантами 
представлено в табл. 1. 

таблиця 1

пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки України

Складова пріоритетні напрями

1 2

У ГАЗОВІЙ СФЕРІ

Мобілізаційна енергетика

Підтримка власного видобутку ПГ на мінімальному необхідному/максимально можливому 
рівні

Зниження мінімального обсягу потреб у ПГ за рахунок їх заміщення на інші енергоносії

Створення мобілізаційного резерву ПГ шляхом консервації необхідного мінімуму 
(мобілізаційного резерву) газових свердловин до настання особливого періоду

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву ПГ в ПСГ України на 90-денний 
період

Енергетична незалежність

Побудова нових та розширення існуючих потужностей газотранспортних коридорів, 
зорієнтованих на європейський ринок, з перетоку ПГ в обидві сторони

Створення газового хабу на базі західних ПСГ України

Диверсифікація напрямів газопостачання морським транспортом шляхом створення LNG-
термінала та доступу України до каспійського ПГ

Енергоефективність Заміщення ПГ шляхом модернізації технологічних процесів виробництва традиційних видів 
кінцевої енергії (електричної/теплової) з нетрадиційної сировини 

Енергозбереження

Поширення використання прогресивного газового обладнання та систем контролю газо-
споживання

Обов’язкове впровадження автоматизованих систем контролю й обліку газоспоживання  
на централізованих котельних

У НАФТОВІЙ ТА НАФТОПРОДУКТОВІЙ СФЕРАХ

Мобілізаційна енергетика

Підтримка власного видобутку Н і ГК на мінімальному необхідному/максимально можливому 
рівні

Інтенсифікація видобутку Н і ГК на виснажених свердловинах шляхом будівництва додатко-
вих стволів

Створення виробництва синтетичних вуглеводнів для національного промислового комп-
лексу із легко зріджуваних сортів вугілля 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
ех

ан
із

м
И

 р
ег

ул
ю

Ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

И

85БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

1 2

Консервація необхідного мінімуму (мобілізаційного резерву) нафтових і газоконденсатних 
свердловин до настання особливого періоду

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву Н і ГК та/або нафтопродуктів 
у нафтотерміналах України на 90-денний період

Енергетична незалежність

Розбудова комплексу виробництва синтетичного моторного палива на основі газифікації 
українського вугілля

Створення відкритої системи електронної спотової торгівлі нафтою та нафтопродуктами  
на товарних біржах в Україні

Енергоефективність Нарощування потужностей з переробки важких дистилятів у світлі нафтопродукти з метою 
задоволення внутрішніх потреб у моторному паливі 

Енергозбереження

Забезпечення відповідності українського моторного палива стандартам якості ЄС

Розширення використання біопалива в транспорті, шляхом підвищення його обов’язкової 
частки у складі традиційного моторного палива

Поширення електротранспорту та розвиток електротранспортної інфраструктури

У ВУГІЛЬНІЙ СФЕРІ

Мобілізаційна енергетика

Консервація шахтних полів та додаткових стволів із легкодоступними запасами вугілля,  
що підлягають розробці тільки в особливий період

Підтримка постійного мобілізаційного (мінімального) резерву вугілля в Україні на 90-денний 
період

Енергетична незалежність

Відродження вугільної галузі України та нарощування обсягів видобутку вугілля

Розбудова нових, у т. ч. малопотужних, пластів кам’яного та бурого вугілля, будівництво  
нових шахт

Розвиток видобутку різних видів вугілля (кам’яного вугілля різної якості, бурого вугілля,  
а також торфу)

Підвищення норм охорони та престижності шахтарської праці

Демонополізація галузі та розвиток конкурентних відносин, приватизація перспективних 
державних вугільних шахт з прозорою та адекватною системою визначення їх вартості

Створення організаційно-економічних механізмів для розвитку приватного вуглевидобутку

Енергоефективність Зниження енергомісткості видобутку та кондиціонування вугілля

Енергозбереження

Впровадження прогресивних технологій перетворення вугілля в інші види палива та енер- 
 гії (пріоритетні напрями збігаються з пріоритетними напрями інших складових, зокрема 
пов’язані з розбудовою комплексу з виробництва синтетичного моторного палива; органі-
зацією виробництва водовугільного палива на центрально-збагачувальних фабриках  
та його використання на ТЕС і ТЕЦ; впровадження прогресивних технологій спалювання 
вугілля на ТЕС)

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Мобілізаційна енергетика

Створення та підтримка мобілізаційного резерву пересувних електрогенеруючих потужно-
стей на особливий / аварійний період

Консервація та постійна підтримка робочого стану газомазутних ТЕС для запуску їх в 
експлуатацію в особливий період

Налагодження виробництва водовугільного палива та створення його стратегічного резер-
ву для газомазутних ТЕС в особливий період

Енергетична незалежність

Розбудова повного ядерного циклу в Україні

Заміщення ПГ при виробництві електроенергії на внутрішні, нетрадиційні та місцеві джере-
ла сировини, що передбачає будівництво маневрових міні-ТЕС

Нарощування потужностей малої зеленої енергетики (сонячних, вітрових електростанцій) 
та малої гідроенергетики

Енергоефективність

Модернізація пиловугільних ТЕС на основі впровадження технологій використання надкри-
тичних та ультранадкритичних параметрів пару та води

Розбудова циклу теплоелектрогенерації на ТЕЦ на основі інтегрованого комбінованого  
циклу газифікації вугілля

Розбудова локальної електроенергетики (локальних маневрових енергоблоків малої 
потужності) на місцевих (у т. ч. нетрадиційних) енергоресурсах

Продовження табл. 1
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1 2

Енергозбереження
Впровадження прогресивних енергетичних стандартів для побутового та промислового  
обладнання, а також систем контролю за електроспоживанням

Державна підтримка впровадження енергозберігаючого електрообладнання.

У СФЕРІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Мобілізаційна енергетика

Створення та підтримка мобілізаційного резерву теплової енергії на особливий період, 
включаючи спорудження додаткових систем автономного електроживлення для перекачки 
теплового носія в особливий період; забезпечення аварійних запасів теплового носія та 
паливно-енергетичних ресурсів для підживлення систем в особливий період.

Енергетична незалежність

Модернізація та децентралізація систем теплогенерації на основі місцевих та поновлюваль-
них джерел енергії

Модернізація теплогенеруючих потужностей централізованих котельних із можливістю за-
міщення імпортованого природного газу на нетрадиційні види палива (водовугільне паливо)

Організація виробництва водовугільного палива на центрально-збагачувальних фабриках

Реконструкція пальникових пристроїв парових та водогрійних котлів з метою застосування 
водовугільного палива

Децентралізація систем теплопостачання шляхом розбудови сучасних модульних котель-
них для багатоквартирних будинків 

Розбудова система індивідуального опалення приватних житлових будинків на основі 
відновлювальних джерел енергії 

Енергоефективність
Впровадження інноваційного теплогенераційного обладнання, що забезпечує можливість 
використання вищої теплоти згорання палива 

Модернізація теплових мереж із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів 

Енергозбереження

Розбудова проектів теплоізоляції приватних та громадських будівель

Зовнішня теплоізоляція громадських будівель 

Стимулювання населення до теплоізоляції житловий будівель

Закінчення табл. 1

Впровадження в дію національної моделі енерге-
тичної безпеки передбачає реалізацію конкретних про-
ектів за схемою RD3: дослідження (research, R), розробка 
(development, D1), демонстрація (demonstration, D2) та 
розгортання (deployment, D3). Відтак, конкретний прі-
оритетний напрям передбачає подальше техніко-еко-
номічне обґрунтування пілотного інноваційно-інве сти-
ційного проекту та прогнозу розгортання цих техноло-
гій в національному господарстві. 

Особливе місце у представленій моделі енергетич-
ної безпеки України відводиться можливості реструк-
туризації національного енергетичної циклу на основі 
взаємозамінності паливно-енергетичних ресурсів, адже 
«жодна країна не будує свою енергетичну стратегію 
на імпортованому паливі, ігноруючи власні енергоно-
сії, не вирішуючи питання диверсифікації паливно-
енергетичних ресурсів» [21, c. 21].

Енергетичний цикл України збудований за старим 
технологічним укладом, основою якого є природний 
газ. Тривалий період «газової паузи» радикально змінив 
структуру вітчизняної енергетики, надломив енергетич-
ний менталітет суспільства та знехтував енергозберіга-
ючими технологіями. Разом із марнотратним згорян-
нями природного газу на електростанціях та котельнях 
поступово відбувався розвал української хімічної інду-
стрії, що наразі задихається за відсутності газової сиро-
вини, і тотальне підкорення внутрішнього ринку хіміч-
ною продукцією країн-імпортерів.

Україна має великий потенціал розвіданих па лив-
но-енергетичних ресурсів, що становить 2,2 % від загаль-
носвітових запасів традиційного палива (враховувалися 
дані лише вугілля, нафти та природного газу). Цього об-
сягу достатньо для задоволення енергетичних потреб 
України (reserves-to-consumption ratio) на 178 років (роз-
раховано за даними [16]). Однак основу національного 
енергопонеціалу (97 %) складає саме вугілля, його запа-
сів достатньо для довгострокового покриття національ-
них потреб. За даними World Coal Association, Україну 
віднесено до ТОП-10 країн світу за обсягами видобутку 
вугілля [22]. Таким чином, можна констатувати, що ву-
гільний потенціал України майже не використовується, 
його частка в національному паливно-енергетичному 
балансі складала у 2014 р. лише 33,4 %.

Разом з цим у світовій практиці вже добре відо-
мі шляхи покриття різноманітних енергетичних 
потреб за рахунок вугілля: як у твердому, так і в 

рідкому та газоподібному паливі, електричній та тепло-
вій енергії, які узагальнено представлено на рис. 5. Хоча 
вугілля займає провідне місто у світовому паливно-
енергетичному балансі (29 % у 2014 р.) та його частка по-
стійно зростає [23], світовими енергетичними компані-
ями (Shell, British Petroleum, Exxon Mobil) заперечується 
його лідерство в майбутньому. Так, Міжнародне енерге-
тичне агентством назвало теперішній час «золотим сто-
літтям природного газу». Згідно з форсайт-прогнозом 
Exxon Mobil з 2010 по 2040 рр. прогнозується 65%-не 
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зростання попиту на природний газ через такі його товар-
ні властивості, як універсальність, ефективність, доступ-
ність та здатність до більш повного та екологічно чистого 
згорання. Основним джерелом покриття нових газових 
потреб повинні стати нетрадиційні поклади, видобуток 
яких повинен збільшитися у 4 рази до 2040 р. [24].

Вугілля же вважається цими компаніями безпер-
спективним джерелом забезпечення енергетичних по-
треб у майбутньому: його обсяг споживання у 2040 р.  
повинен залишитися незмінним відносно 2010 р., а ча-
стка бути меншою за 20 % [24]. Як вважається, обмежу-
ватиме використання вугілля екологічний чинник: при 
його згоранні в атмосферу потрапляють величезні шкід-
ливі викиди (чадний та вуглекислий гази, оксиди азоту, 
вуглеводні, діоксиди сірки, а також високотоксична ре-
човина бензопірен), зола та шлаки, що підлягають похо-
ванню. Зазначена обставина за відсутності радикальних 
змін у технологічних процесах перетворення може ско-
ротити його потреби.

Однак на теперішній час постійне підвищується 
ефективність процесів перетворення вугілля в кінцеву 
енергію, що передбачає більш повне його згорання, а, 
отже, й суттєве скорочення шкідливих викидів. До того 
ж доведення до промислового рівня технології уловлю-
вання та зберігання вуглецю (CCS) може спонукати но-
вий попит на цього виду дешевих паливно-енергетичних 
ресурсів [25].

Окремо слід зауважити, що нетрадиційні способи 
використання вугілля є більш екологічно вигід-
ними, оскільки вугільну продукцію можна по-

передньо очистити від шкідливих і токсичних домішок, 
важких металів, що набагато складніше здійснити при 
безпосередньому згоранні вугілля. Відтак, застосування 
водовугільного палива і синтез-газу з вугілля радикаль-
но вирішує завдання різкого підвищення екологічної 
чистоти процесу його використання для енергетичних 

потреб. Зокрема, водовугільне паливо має таку ж ефек-
тивність, як і у природного газу – 98 %, на відміну від ву-
гілля 60–70 % і мазуту – 80 %. У зв’язку з особливостями 
процесу горіння це паливо згорає без викидів продуктів 
монооксиду вуглецю, вторинних вуглеців, сажі та канце-
рогенних речовин, різко скорочується утворення і ви-
кидів твердих частинок мікронних фракцій (до 80–95 %), 
оксидів сірки (до 70–85 %) і оксидів азоту (до 80–90 %)
[25]. При нетрадиційних способах використання вугілля 
його використання забезпечує заміщення енергетичних 
потреб країни у нафті та природному газі, що сприяє 
зниженню її енергетичної залежності від імпорту, а об-
сяг відходів не суперечить зобов’язанням України перед 
Європейським енергетичним товариством щодо рівня 
мінімальних концентрацій забруднюючих речовин у ди-
мових газах за Директивою ЄС 2010/75.

Відтак, вугілля може та повинно розглядатися як 
запорука національної енергетичної безпеки.

ВИСНОВКИ
Представлена національна модель енергетичної 

безпеки та пріоритетні напрями повинні сприяти зміц-
ненню її рівня через створення мобілізаційного резер-
ву паливно-енергетичних ресурсів з внутрішніх джерел 
енергопропозиції на особливий період; підвищенню 
ефективності трансформації паливно-енергетичних 
ресурсів у кінцеву енергію; економії кінцевої енергії та 
енергоносіїв на всіх етапах трансформації та споживан-
ня; переорієнтації національного енергетичного міксту 
з імпортованих джерел енергопропозиції на національ-
ні, основою яких мають стати місцеві, нетрадиційні та 
поновлювальні енергоресурси.                   
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Рис. 5. Основні способи використання вугілля
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Яблонська-Агу Н. Л. Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств
Метою статті є розроблення методичного підходу до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств з урахуванням 
їх інвестиційної привабливості та інноваційності інвестиційних пропозицій. Запропоновано здійснювати вибір та формування інвестиційних 
стратегій інноваційної діяльності підприємств з використанням матриці, вісями якої є ознаки інвестиційної привабливості підприємств та інно-
ваційного рівня пропозицій інвестиційного проекту. Згідно з визначеними межами якісних інтервалів цих двох ознак виділено дев’ять квадрантів 
матриці, в яких запропоновано розподілити інвестиційні стратегії у відповідності з такими класифікаційними ознаками: здійснюваність обра-
них стратегій, методи інвестування, інвестиційна привабливість підприємства, інноваційний рівень інвестиційного проекту, об’єднання інвес-
тиційної привабливості підприємства та інноваційності інвестиційного проекту. Виділено основні етапи методичного підходу до формування 
інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємства, що включають: обґрунтування та вибір показників інвестиційної привабливості 
підприємства та інноваційного рівня інвестиційного проекту, позиціонування за їх значеннями підприємств у матриці стратегій, прогнозування 
позиції підприємства на визначений період, прийняття управлінського рішення про реалізацію обраної стратегії у відповідності з квадрантом 
матриці, в якому буде позиціоновано підприємство після здійснення прогнозних розрахунків його координат.
Ключові слова: інвестиційна стратегія, інноваційна діяльність, інвестиційна привабливість підприємства, інноваційний рівень пропозицій інвес-
тиційного проекту, класифікація інвестиційних стратегій, матриця інвестиційних стратегій.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 14. 
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Яблонская-Агу Н. Л. Методический подход к формированию 
инвестиционных стратегий инновационной деятельности  

предприятий
Целью статьи являются разработка методического подхода к фор-
мированию инвестиционных стратегий инновационной деятельно-
сти предприятий с учётом их инвестиционной привлекательности 
и инновационности инвестиционных предложений. Предложено осу-
ществлять выбор и формирование инвестиционных стратегий инно-
вационной деятельности предприятий с использованием матрицы, 
осями которой являются признаки инвестиционной привлекатель-
ности предприятий и инновационного уровня предложений инве-
стиционного проекта. В соответствии с определёнными границами 
качественных интервалов этих двух признаков выделено девять 
квадрантов матрицы, в которых предложено распределить инве-
стиционные стратегии в соответствии с такими классификацион-
ными признаками: осуществимость выбранных стратегий, методы 
инвестирования, инвестиционная привлекательность предприятия, 
инновационный уровень инвестиционного проекта, объединение ин-
вестиционной привлекательности предприятия и инновационности 
инвестиционного проекта. Выделены основные этапы методического 
подхода к формированию инвестиционных стратегий инновационной 
деятельности предприятия, которые включают: обоснование и вы-
бор показателей инвестиционной привлекательности предприятия и 
инновационного уровня инвестиционного проекта, позиционирование 
по их значениям предприятий в матрице стратегий, прогнозирование 
позиции предприятия на определённый период, принятие управленче-
ского решения о реализации выбранной стратегии в соответствии с 
квадрантом матрицы, в котором будет позиционировано предприя-
тие после осуществления прогнозных расчётов его координат.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инновационная деятель-
ность, инвестиционная привлекательность предприятия, инновацион-
ный уровень предложений инвестиционного проекта, классификация 
инвестиционных стратегий, матрица инвестиционных стратегий.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 14. 
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Yablonska-Agu N. L. A Methodological Approach to Establishing 
Investment Strategies for the Innovation Activities of Enterprises

The article is concerned with developing a methodological approach to es-
tablishing investment strategies for the innovation activities of enterprises 
according to their investment attraction and the innovativeness of invest-
ment proposals. The article proposes to perform selection and formation of 
the investment strategies for innovation activities of enterprises using the 
matrix, the axes of which are manifestations of the investment attractive-
ness of enterprises and the innovative level of an investment project propos-
als. In accordance with defined boundaries of the quality intervals of these 
two manifestations, nine quadrants of the matrix have been allocated, in 
which, as proposed by the author, investment strategies in accordance with 
the following classification attributes can be allocated: implementability 
of the selected strategies, methods of investing, investment attractiveness 
of enterprise, the innovative level of an investment project, combining the 
investment attractiveness of enterprise and the innovativeness of an invest-
ment project. The main stages of a methodological approach to establish-
ing investment strategies for the innovation activity of enterprise have been 
allocated, which include: substantiation and selection of indicators of the 
investment attractiveness of enterprise together with the innovation level 
of an investment project, positioning enterprises on the basis of the indica-
tors' values in the matrix of strategies, prognosing the position of enterprise 
for a certain period, making the managerial decisions on implementation 
of the selected strategy in accordance with the quadrant of the matrix, in 
which the enterprise will be allocated after implementation of the prediction 
calculations of its coordinates.

Keywords: investment strategy, innovation activity, investment attractive-
ness of enterprise, innovative level of the investment project proposals, clas-
sification of investment strategies, matrix of investment strategies.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 14. 
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Важливою проблемою в умовах розвитку ринкових 
відносин та проведення структурних перетворень 
економіки є формування стратегій підприємств 

з інвестування інноваційної діяльності. Основним за-
вданням дослідження та практичного вирішення цього 
питання є пошук нових дієвих підходів, методів, про-
цедур до вибору видів стратегій, обґрунтування їх сут-
ності, спрямованості та інноваційної змістовності. Здій-
снити формування та вибір таких стратегій доцільно з 
урахуванням як інвестиційної привабливості підпри-
ємств – суб’єктів інвестиційної діяльності, так й іннова-
ційності пропозицій інвестиційних проектів – об’єктів 
вкладання інвестиційних ресурсів. 

Дослідженням проблем визначення, формування, 
реалізації інвестиційних стратегій підприємств займали-
ся такі відомі вчені, як Бланк І. О. [1], Бондаренко А. Ф.  
[2], Кравченко В. А. [3], Мороз Л. І. [6], Свиридова С. В. 
[10], Jones Charles P. [13], Really K. [14] ат інші. Їх роботи 
служили основою для проведення теоретичних і практич-
них досліджень, результати яких викладені в даній статті.

Віддаючи належне науковій та практичній значу-
щості праць учених, необхідно зазначити, що в них біль-
ше уваги приділяється визначенню поняття «інве стиції» 
та їх класифікації [12], поняттю «стратегія підприємства» 
[13], обґрунтуванню показників, які характеризують ре-
зультати її реалізації [10, 11], класифікації стратегій [6, 
10], розрахунку показників ефективності вкладання ін-
вестиційних ресурсів [4, 5, 7, 8]. У той час, як комплексне 
дослідження інвестиційних стратегій у взаємозв’язку з 
інноваційним рівнем пропозицій інве стиційних проек-
тів залишалося в основному поза увагою дослідників. 
Саме ці питання взаємозалежності інвестиційної при-
вабливості підприємств та інноваційності пропозицій 
інвестиційних проектів повинні відігравати вирішальне 
значення при формуванні інвестиційних стратегій інно-
ваційної діяльності підприємств. 

Тому метою статті є розроблення методичного 
підходу до формування інвестиційних стратегій іннова-
ційної діяльності підприємства з урахуванням його ін-
вестиційної привабливості та інноваційності інвести-
ційних пропозицій з уточненням видів стратегій за ак-
туальними щодо інвестиційно-інноваційної діяльності 
ознаками. 

Інвестиційні стратегії в інновації, що має специ-
фічні характеристики, доцільно розглядати в широкому 
та вузькому розумінні. 

У широкому розумінні вони повинні надавати 
можливість визначати об’єкти вкладання коштів вироб-
ничого і невиробничого характеру, тобто соціального та 
економічного, на основі використання всіх видів еконо-
мічних ресурсів підприємства: фінансового, фізичного, 
людського капіталів з переважанням інтелектуально-
інноваційного – як провідного в сучасних умовах гос-
подарювання. У вузькому розумінні інвестиційну стра-
тегію можна розглядати з огляду на особливості вико-
ристання власних, залучених і позикових ресурсів під-
приємства для досягнення його підприємницьких цілей 
ведення бізнесу для надбання конкурентних переваг за 
рахунок інвестування у нові бізнес-пропозиції. 

Цим вимогам найбільш повно відповідає тлума-
чення інвестиційної стратегії в інновації як стратегіч-
ного напряму життєдіяльності підприємства щодо ви-
значення найбільш привабливого об’єкта інвестування, 
який забезпечить отримання очікуваної ефективності 
від вкладання коштів та конкурентні переваги щодо 
впровадження інновацій. Таке визначення інвестицій-
ної стратегії об’єднує функціональну ознаку інвестицій-
ної стратегії в інновації з конкурентною. 

Щодо систематизації інвестиційних стратегій,  
в основному вони ґрунтуються на факторах впливу на 
процес інвестування, що втілюються в таких ознаках 
[12]: загальна стратегічна спрямованість, бінарність 
управлінського рішення про вкладання капіталу, темпи 
та обсяги вкладання, належність об’єкта вкладання до 
середовища життєдіяльності підприємства, мета, цільо-
вий об’єкт, конкурентна і функціональна спрямованість, 
головна мета вкладання капіталу, приналежність об’єкта 
до середовища життєдіяльності, термін, незмінність 
умов реалізації, галузева і територіальна спрямованість. 
Проте специфічними рисами інвестування в інновації 
є: привабливість об’єкта, що дозволяє запропонувати 
використання інвестиційних стратегій у високо-, се-
редньо і низькопривабливі об’єкти, якими можуть бути 
як підприємства, так і проекти; новизна очікуваного 
результату, що визначає запровадження інвестиційних 
стратегій імітаційного та мутаційного виду, а також кон-
курентна переважність, що відповідає класифікаційній 
ознаці «забезпечення конкурентних переваг», за якою 
можна виділити інвестиційні стратегії, що не забезпечу-
ють або забезпечують надбання конкурентних переваг, 
які можуть проявлятися на макро-, мезо- та мікроеко-
номічному рівні та бути значними (лідируючими) або 
незначними (повторюючими), крім того, забезпечувати 
конкурентні переваги на різний період часу (довготри-
валі, короткотривалі). 

Тому остаточне рішення про формування і вибір 
певного стратегічного набору альтернатив інве-
стування лишається за менеджерами і власника-

ми, які можуть діяти не тільки раціонально, керуючись 
формалізованими оцінками, але й відносно раціональ-
но, або навіть ірраціонально, ґрунтуючи свої рішення на 
інтуїції, бажанні задовольнити вторинні потреби, тоб-
то на емоційних вчинках. Тому наведена класифікація 
інвестиційних стратегій в інновації є об’єктивним об-
ґрунтованим інструментом для прийняття суб’єктивних 
управлінських рішень, активну роль у використанні яко-
го відіграє суб’єкт процесу стратегічного управління, 
про що вказувала О. М. Ястремська [12]. Викладені про-
позиції є підґрунтям для визначення послідовності про-
цесу формування інвестиційних стратегій в інноваційну 
діяльність підприємств з метою підвищення загального 
рівня ефективності процесу господарювання. 

Оскільки характеристики інвестиційних та інно-
ваційних процесів мають суттєву залежність [5, 11, 13, 
14], процес формування інвестиційних стратегій інно-
ваційної діяльності підприємств повинен ґрунтуватися 
саме на них. Об’єднати ці характеристики можна з вико-
ристанням матричного підходу, що дозволить сформу-
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вати матрицю інвестиційних стратегій, візуалізація якої 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Узагальнена матриця інвестиційних стратегій 
інноваційної діяльності підприємства

Важливою проблемою в процесі формування ін-
вестиційних стратегій є розмежування головних 
ознак: інвестиційної привабливості підприємства 

та інноваційного рівня інвестиційного проекту за якіс-
ними рівнями кількісних значень їх інтегральних по-
казників, які можливо розрахувати методом адитивної 
згортки з урахуванням найбільш впливових часткових 
показників. Щодо інвестиційної привабливості – це по-
казники, які характеризують використання ресурсів під-
приємства в процесі інвестиційно-інноваційної діяль-
ності, щодо інноваційного рівня пропозицій інвестицій-
ного проекту – це показники інноваційності проектних 
пропозицій у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 
Як довели попередні дослідження, обґрунтувати частко-
ві показники та виявити найбільш впливові з них можна 
з використанням багатовимірного факторного аналізу.

Розмежування квадрантів запропонованої матри-
ці (див. рис. 1) доцільно здійснювати згідно з теорією 
нечітких множин за допомогою функцій приналежно-
сті, побудованих як для інвестиційної привабливості 
підприємства, так і для інноваційного рівня інвести-
ційних проектів як основних ознак (вісей) матриці за їх 
інтегральними показниками. Чим ближче функція при-
належності підходить до значення одиниці, тим вищою 
є вірогідність кількісних значень меж інтервалів, що ха-
рактеризують розмежування квадрантів матриці. Таким 
чином, коли інтервали розмежовуються за перетином 
функцій приналежності, що характеризують різні якіс-
ні рівні ознак, доцільно виділяти три їх рівні: низький, 
середній, високий.

Визначені за допомогою експертних методів межі 
інтервалів наведено в табл. 1.

Використання межувальних інтервалів інвестицій-
ної привабливості підприємства та інноваційного рівня 
інвестиційного проекту дозволить позиціонувати під-
приємства в матриці інвестиційних стратегій.

Матрицю інвестиційних стратегій (рис. 1) у від-
повідності до визначених інтервалів можна поділити 
на дев’ять квадрантів з урахуванням розподілу в них 

інве стиційних стратегій у відповідності з основними 
їх видами, які мають змістовне наповнення в контексті 
формування інвестиційних стратегій здійснення інно-
ваційної діяльності. 

таблиця 1 

Інтервали інтегральних показників інвестиційної 
привабливості та інноваційності (інноваційного рівня) 

інвестиційних проекту

Ознака форму-
вання інвестиційних 

стратегій

Значення інтервалу

низький середній високий

Інвестиційна приваб-
ливість підприємства 0,00; 0,23 0,23; 0,38 0,38; 1,00

Інноваційний рівень 
інвестиційного проекту 0,00; 0,21 0,21; 0,41 0,41; 1,00

Так, за класифікаційною ознакою здійснюваності 
стратегій доцільно виділити такі їх види щодо інвести-
ційних стратегій: неінвестування (квадрант 1), обереж-
ного інвестування (квадранти 2, 6), інвестування (ква-
дранти 3, 5, 7), переважного інвестування (квадранти 4, 
8, 9). За стратегіями обережного інвестування доцільно 
передбачити виваженість прийняття управлінського 
рішення про вкладання незначних обсягів коштів з ура-
хуванням ризику та контролюванням результатів щодо 
їх ефективності та відповідності очікуваним. Згідно зі 
стратегіями переважного інвестування обсяги вкладан-
ня коштів доцільно обирати значні, які б дали суттєвий 
приріст показників як ефективності діяльності підпри-
ємств, так і формування фінансових притоків, оскільки 
ризикованість таких інвестицій є незначною у порівнянні 
з іншими видами економічної діяльності підприємств. 

За класифікаційною ознакою методів інвестування 
можливо застосувати такі інвестиційні стратегії: лізингу 
(квадранти 2, 6), акціонування (квадранти 3, 5, 7), креди-
тування (4, 8), самофінансування (квадрант 9). Такий роз-
поділ інвестиційних стратегій за квадрантами матриці 
пов’язаний з інвестиційним ризиком вкладання коштів в 
інвестиційні проекти, який властивий проектам з різним 
рівнем інноваційності та підприємствам у відповідності 
з їх інвестиційною привабливістю. Чим вищим є ризик 
інвестування, тим на більшу кількість потенційних ін-
весторів його доцільно розподіляти, що враховано в за-
пропонованій класифікації стратегій. Означений ризик 
буде зменшуватися в матриці інвестиційних стратегій 
при переміщенні підприємств з нижнього лівого її кута 
до верхнього правого, що характеризується високими 
рівнями як інвестиційної привабливості підприємства, 
так й інновацйності інвестиційного проекту. 

За класифікаційною ознакою інвестиційної при-
вабливості підприємства інвестиційні стратегії можна 
розподілити як стратегії лідерства в інвестуванні або лі-
дерських інвестицій (квадранти 7, 8, 9), стратегії послі-
довних інвестицій (квадранти 4, 5, 6), стратегії крапко-
вих інвестицій (квадранти 1, 2, 3). Такий розподіл стра-
тегій відповідає результатам використання економічних 
ресурсів в процесі інвестиційно-інноваційної діяльно-
сті. Чим кращими є результати використання ресурсів, 
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тим більші обсяги, масштаби й темпи інвестицій може 
здійснювати підприємство для свого розвитку. 

За класифікаційною ознакою інноваційного рів-
ня інвестиційні стратегії запропоновано розподілити 
таким чином: високо інноваційні інвестиційні стратегії 
(квадранти 3, 4, 9), середньо інноваційні інвестиційні 
стратегії (квадранти 2, 5, 8), низько інноваційні страте-
гії (квадранти 1, 6, 7), що свідчить про новизну об’єктів 
вкладання інвестицій.

Об’єднання двох останніх класифікаційних ознак,  
а саме – інвестиційної привабливості підприємства та ін-
новаційності інвестиційного проекту дало змогу виділи-
ти такі інвестиційні стратегії: інноваційно-інвестиційні 
(квадранти 3, 4, 9), інвестиційно-інноваційні (квадран-
ти 2, 5, 8), інвестиційні (квадранти 6, 7), неінвестування 
(квадрант 1).

Розподіл інвестиційних стратегій за запропоно-
ваними класифікаційними ознаками дозволить підпри-
ємствам приймати обґрунтовані управлінські рішення 
щодо формування стратегічних альтернатив інвесту-
вання інноваційної діяльності.

Узагальнення наведених видів стратегій дозволи-
ло розподілити представлену матрицю на три зони: обе-
режного інвестування пропозицій з незначними зміна-
ми характеристик діяльності підприємств (квадранти 1, 
2, 6); доцільного інвестування зі змінами характери стик 
діяльності підприємства, новими для його внутрішньо-
го середовища (квадранти 3, 5, 7) та переважного інве-
стування, що забезпечить суттєві зміни не тільки у вну-
трішньому, а й у зовнішньому середовищі підприємства, 
оскільки передбачувані для реалізації інновації забезпе-
чать піонерські зрушення у його діяльності. 

Таким чином, доцільно виділити основні етапи 
методичного підходу до формування інвестицій-
них стратегій інноваційної діяльності підприєм-

ства, що полягають у такому:
 визначення показників, що характеризують 

інвестиційну привабливість підприємства, їх 
об’єд нання в інтегральний;

 визначення інноваційного рівня інвестиційно-
го проекту за показниками, що характеризують 
вплив інновацій на зміни у внутрішньому і зо-
внішньому середовищі підприємства;

 побудова матриці інвестиційних стратегій, її 
розмежування за квадрантами;

 розподіл інвестиційних стратегій за квадранта-
ми матриці у відповідності з уточненою класи-
фікацією за запропонованими класифікаційни-
ми ознаками;

 позиціонування підприємств у матриці інвести-
ційних стратегій та визначення їх видів у відпо-
відності з квадрантом, в якому позиціоновано 
підприємство;

 прогнозування міграції позиції підприємства 
за квадрантами матриці на відповідний стра-
тегічний період та ідентифікація стратегій, що 
відповідатимуть його новому передбачуваному 
положенню у матриці інвестиційних стратегій;

 ухвалення управлінських рішень про вибір та 
реалізацію стратегій інвестування інноваційної 
діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Впровадження запропонованого методичного під-

ходу на промислових підприємствах дозволить обґрун-
тувати вид стратегій інвестування інноваційної діяль-
ності підприємств у відповідності з їх можливостями 
та результатами використання економічних ресурсів, 
що характеризуватимуть їх інвестиційну привабливість, 
та інноваційністю інвестиційних пропозицій, представ-
лених в інвестиційних проектах. Саме ці дві запропо-
новані ознаки дозволять об’єднати надбані результати 
господарювання підприємств з можливостями їхнього 
розвитку відповідно до нових пропозицій перетворень, 
тобто досяжними інноваціями.

Напрямом подальшого розвитку представлених 
результатів дослідження є обґрунтування доцільності 
використання методів прогнозування позицій підпри-
ємств у запропонованій матриці інвестиційних страте-
гій інноваційної діяльності.                    
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СуТНІСНО-лОгІчНА МОДЕль вЕНчуРНОгО ІНвЕСТувАННя вЕНчуРНИх фОНДІв  
Для цІлЕй бухгАлТЕРСьКОгО ОблІКу
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УДК 657.1.012

Усатенко О. В. Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку
Мета статті полягає у визначенні сутності венчурного інвестування як об’єкта бухгалтерського обліку венчурної діяльності та як економічної 
категорії. Проаналізовано нормативні акти, підходи вчених до визначення поняття «інвестиції» та їх класифікації. Визначено економічну сут-
ність, яка враховує форми інвестицій, що має значення для системи бухгалтерського обліку, а також вказує на мету здійснення інвестування. 
Виділено класифікаційні ознаки, які дають можливість виокремити ряд характерних рис, притаманних саме для венчурного інвестування. Визна-
чено сутнісно-логічну модель венчурного інвестування, яка показує, що економічна природа венчурних інвестицій полягає у здійсненні венчурним 
інвестором господарських операцій з розміщення грошових коштів учасників у цінні папери інноваційних ризикових підприємств, чи внеску у ста-
тутний капітал такого підприємства, чи наданні довгострокового кредиту з метою отримання прибутку. Сутнісно-логічна модель допоможе 
системі бухгалтерського обліку в ідентифікації венчурних інвестицій, чіткій їх класифікації та виділенні характерних рис щодо вибору методу 
оцінки венчурних інвестицій та визначенні рахунків для їх обліку.
Ключові слова: інвестиції, об’єкт венчурного інвестування, бухгалтерський облік, венчурний фонд.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 28. 
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УДК 657.1.012
Усатенко О. В. Сущностно-логическая модель венчурного  

инвестирования венчурных фондов для целей бухгалтерского учета
Цель статьи заключается в определении сущности венчурного инве-
стирования как объекта бухгалтерского учета венчурной деятель-
ности и как экономической категории. Проанализированы норматив-
ные акты, подходы ученых к определению понятия «инвестиции» и 
их классификации. Определена экономическая сущность, которая 
учитывает формы инвестиций, что имеет значение для системы 
бухгалтерского учета, а также указывает на цель инвестирования. 
Выделены классификационные признаки, дающие возможность выде-
лить ряд характерных черт, присущих именно для венчурного инве-
стирования. Обозначенная сущностно-логическая модель венчурного 
инвестирования показывает, что экономическая природа венчурных 
инвестиций заключается в осуществлении венчурным инвестором хо-
зяйственных операций по размещению денежных средств участников 
в ценные бумаги инновационных рисковых предприятий, или взноса в 
уставный капитал такого предприятия, или предоставлении долго-
срочного кредита с целью получения прибыли. Сущностно-логическая 
модель поможет системе бухгалтерского учета в идентификации 
венчурных инвестиций, чёткой их классификации и выделении харак-
терных черт для выбора метода оценки венчурных инвестиций и 
определения счетов для их учёта.
Ключевые слова: инвестиции, объект венчурного инвестирования, 
бухгалтерский учет, венчурный фонд.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 28. 
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UDC 657.1.012
Usatenko O. V. The Essential-Logical Model of Venture Investing  

by the Venture Funds for Accounting Purposes
The article is aimed at identifying the essence of venture investing as both the 
object of the venture activities accounting and the economic category. Regula-
tions, approaches by scientists to defining the concept of «investment» and 
their classification have been analyzed. The economic essence that takes into 
account the forms of investment has been determined, which is of importance 
to the accounting system, and indicates the purpose of investment. The classi-
fication attributes that provide to allocate a number of characteristic features 
specifically inherent to the venture investing have been allocated. The outlined 
essential-logical model of venture investment displays that the economic na-
ture of venture investment consists in implementing by a venture investor the 
economic operations on placing monetary means of participants into securities 
of the innovation risky businesses, or contribution of a share to the statutory 
capital of such a company, or the granting of a long-term loan for the purpose 
of making a profit. The essential-logical model will help the accounting system 
when identifying venture investments, their clear classification and allocation 
of characteristic features for selecting a method for valuation of the venture 
investments along with determining accounts for their accounting.
Keywords: investments, object of venture investing, accounting, venture 
fund.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 28. 
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Венчурне інвестування є одним з видів інвесту-
вання. Процедури венчурного інвестування є 
об’єктами бухгалтерського обліку венчурної ді - 

яльності. Динамічний розвиток венчурної діяль ності 
відбувається на фоні застарілих теоретико-мето до-
логічних аспектів бухгалтерського обліку, що не дозво-
ляє забезпечити належний рівень інформаційного за-
безпечення прийняття управлінських рішень в рамках 
венчурної діяльності венчурних фондів. Через це вини-
кає необхідність в удосконаленні сучасної методології 

бухгалтерського обліку до нових викликів економіки 
шляхом удосконалення бухобліку процедур венчурного 
інвестування, що неможливе без чіткого з’ясування сут-
ності «венчурного інвестування». 

Таким чином, загальна проблема, якій присвячена 
стаття, полягає у визначенні сутності венчурного інве-
стування як об’єкта бухгалтерського обліку венчурної 
діяльності та як економічної категорії. З цією пробле-
мою пов’язане важливе науково-практичне завдання –  
проведення аналізу поняття «інвестиції» та виділення 
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особливостей, які притаманні венчурному інвестуван-
ню для цілей бухгалтерського обліку.

У вітчизняній та зарубіжній літературі питанню 
визначення суті та поняття інвестицій надається значна 
увага. В економічній літературі застосовується понад 
100 термінів, що характеризують поняття інвестицій 
[1, с. 22]. Дослідженням економічної сутності інвести-
цій, їх бухгалтерського обліку займалися багато вчених: 
Крупка Я. Д. [2], Бондаренко О. А. [3], Бланк І. О. [1], Іго-
шин Н. В. [4], Гітман Лоренс, Джонк Майкл [5] та інші. 
Аналізуючи науковий внесок вчених, слід зазначити, що 
недостатньо дослідженим у науковому середовищі за-
лишається питання сутності венчурного інвестування 
для цілей бухгалтерського обліку. 

Метою дослідження, результати якого викладено 
у даній статті, є визначення сутності венчурного інве-
стування як об’єкта бухгалтерського обліку венчурної 
діяльності та як економічної категорії. 

Для досягнення поставленої мети у даній робо-
ті виконано такі завдання: проаналізовано нормативні 
акти та підходи вчених до визначення поняття «інвести-
ції» та їх класифікації; визначено економічну сутність, 
яка враховує форми інвестицій, що має значення для 
системи бухгалтерського обліку, а також вказує на мету 
здійснення інвестування; виділено класифікаційні озна-
ки, які дають можливість виділити ряд характерних рис, 
притаманних саме венчурному інвестуванню, що допо-
можуть у розкритті поняття венчурного інвестування 
як об’єкта бухгалтерського обліку; визначено сутнісно- 
логічну модель венчурного інвестування.

Існують багато підходів до трактування терміна «ін-
вестиції». Це обумовлено тим, що часто поняття «ін-
вестиції» ототожнюють з поняттям «капітал», різні 

автори мають неоднакові підходи до внутрішнього зміс-
ту «інвестицій» як економічної категорії. З метою роз-
витку методологічних аспектів бухгалтерського обліку 
венчурної діяльності задля забезпечення зростаючих 
інформаційних потреб ухвалення управлінських рішень 
з процедур венчурного інвестування в табл. 1 проана-
лізовано нормативні акти та підходи вчених до визна-
чення поняття «інвестиції».

Проф. Крупка Я. Д. зазначав, що в більшості тракту-
вань поняття «інвестиції» простежується взаємозв’язок 
двох сторін одного процесу: витрачання ресурсів і одер-
жання результату. Результат повинен бути достатнім 
для відшкодування суб’єктові інвестування завданих 
витрат і забезпеченння приросту капіталу, одержання 
інших благ чи вигод [2, c. 6]. Таким чином, узагальнення 
підходів до визначення поняття «інвестиції» дозволило 
визначити, що економічна сутність інвестицій полягає у 
здійсненні інвестором господарських операцій з розмі-
щення вільних видів грошових, майнових та інтелекту-
альних цінностей в об’єкти підприємницької діяльності 
з метою отримання прибутку чи досягнення іншого ко-
рисного ефекту. Таке визначення економічної сутності 
враховує форми інвестицій, що має значення для сис-
теми бухгалтерського обліку, а також вказує мету здій-
снення інвестування. 

Багато вчених займалися класифікацією інвестицій. 
Так, вагомий внесок зробив Н. М. Клим [16, с. 207], який 
запропонував досить широку та повну класифікацію фі-
нансових інвестицій. Н. І. Бузак відмітив, що будь-яка 
класифікація досить умовна, і все залежить від того, якій 
ознаці віддається перевага і з погляду якого суб’єкта рин-
ку розглядають ті чи інші інвестиції. Проте класифікація 
фінансових інвестицій за всієї її умовності та відносності 
все ж таки важлива не тільки теоретично, а й практично 
[17, c. 205]. Бухгалтерський підхід до класифікації фінан-
сових інвестицій визначено Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» [18]. 
У міжнародних стандартах фінансової звітності питан-
ню інвестицій призначено цілий ряд стандартів: МСФЗ 
27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»[19], 
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» 
[20], МСФЗ 31 «Частки у спільних підприємствах» [21], 
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» [22] та 
МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
[23]. Через те, що різні види інвестиції спрямовуються на 
розв’язання різних за напрямками завдань, неоднаково 
впливають на розвиток різних господарюючих суб’єктів, 
відсутня єдина загальна система класифікації інвестицій, 
що ускладнює вибір методу оцінки в бухгалтерському об-
ліку та визначення рахунків для їх обліку.

Таким чином, визначення економічної сутності за-
гального поняття «інвестиції» та аналіз існуючих 
підходів до класифікацій інвестицій дозволив ви-

ділити такі класифікаційні ознаки, які дають можливість 
виділити ряд характерних рис, притаманних саме для 
венчурного інвестування та які допоможуть у розкритті 
поняття венчурного інвестування як об’єкта бухгалтер-
ського обліку. Оскільки венчурне інвестування немож-
на підвести під наявну класифікацію через змішану фор-
му. Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування, з 
визначенням характерних рис представлена на рис. 1. 
Як видно з рисунка, залежно від виду цінностей, що 
вкладаються, тобто предмета, інвестиції поділяються 
на грошові та негрошові. Грошові інвестиції більшою 
мірою вигідні для отримувача інвестицій – реципієнта, 
ніж для інвестора. Це випливає з економічного феноме-
на уподобання ліквідності (liquidity preference). 

Законодавством або статутними документами 
можуть встановлюватися обмеження щодо форм інве-
стицій, які реципієнти можуть отримувати. Частіше це 
стосується внесків до статутного капіталу. Але грошова 
форма інвестицій завжди є дозволеною та найбільш при-
вабливою формою отримання інвестицій, тому венчур-
ні інвестиції здійснюються саме в такій формі у вигляді 
придбання акцій, надання довгострокового кредиту та 
внесків у статутний капітал інноваційного венчурного 
підприємства грошовими коштами.

Стосовно суб’єктів інвестування, то в більшості 
випадків ризиковим венчурним інвестуванням займа-
ються венчурні фонди, «бізнес-ангели» і лише незначна 
частка інших інвесторів, про що свідчать дані Україн-
ської асоціації інвестиційного бізнесу. 

Сучасний інвестиційний процес характеризуєть-
ся наявністю як державних, так і приватних інвесторів. 

http://www.business-inform.net
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таблиця 1

підходи до визначення поняття «інвестиції»

Джерело Визначення

Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» [6]

Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприєм-
ницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або 
досягається соціальний ефект

Податковий кодекс України [7] Господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно

МСБО 38 «Нематеріальні активи» [8] Частина активів, необхідних підприємству для нагромадження багатства (капіталу) 
шляхом вкладення коштів, амортизації, капіталу і одержання інших вигод

Ігошин Н. В. [4, с. 81]
Витрати грошових засобів, які направлені на відтворення капіталу, його підтримку та 
розширення. У найбільш загальній формі інвестиції – це вкладення вільних грошових 
засобів у різні форми фінансового та матеріального багатства» 

Бутук А. І. [9, с. 563] Вкладення грошей з метою отримання доходу 

Селезньов В. В. [10, с. 112] Довгострокові вкладення капіталу в різні галузі народного господарства з метою  
отримання прибутку» 

Бланк І. О. [1, с. 16]

Кошти, майнові й інтелектуальні цінності держави юридичних і фізичних осіб, що спря-
мовуються на створення нових підприємств, реконструкцію й технічне переоснащен-
ня діючих, придбання нерухомості, акцій, інших цінних паперів із метою одержання 
прибутку 

Грідасов В. М. [11, c. 46]

Вкладення капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) його господарської 
діяльності з метою одержання прибутку, а також досягнення іншого економічного 
чи позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і 
пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності

Федоренко В. Г. [12, c. 7] Довготермінові вкладення капіталу в підприємства та галузі економіки з метою його 
нарощування в майбутньому та отримання прибутку

Боди Зви [13, c. 14] Витрачання в даний час грошових чи інших коштів в очікуванні отримання майбутніх 
вигод

Азрилиян А. Н. , Азрилиян О. М., 
Калашникова Е. В., Квардакова О. В. 
[14, c. 653]

Грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що 
мають грошову оцінку, вкладаються в об’єкти підприємницької і (чи) іншої діяльності  
з метою отримання прибутку і (чи) досягнення іншого корисного ефекту

Румянцева Е. Е. [15, с. 314]

Один з ключових чинників економічного зростання, довгострокові та короткострокові 
вкладення капіталу, що складаються з капітальних витрат (капітальних вкладень); 
витрат, пов’язаних з приростом оборотного капіталу (при розширенні виробництва) 
або оборотним капіталом в повному обсязі, необхідним для запуску виробницт-
ва (при створенні нових виробництв), а також витрат, необхідних для підготовки 
інвестиційного проекту

Гітман Лоренс, Джонк Майкл  
[5, с. 10]

Такий спосіб розміщення капіталу, якій повинен забезпечити збереження або зростан-
ня вартості капіталу і (або) принести додатну ввеличину доходу

На українському ринку сьогодні працюють такі приват-
ні інвестори: комерційні банки, інвестиційні компанії, 
недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, «бізнес-
ангели», інститути спільного інвестування, у тому числі 
і венчурні фонди. Тобто, венчурні інвестиції здійснюють 
тільки приватні інвестори ризикового капіталу.

Залежно від виду інвестицій розрізняють реальні 
інвестиції та фінансові інвестиції. Реальні венчурні ін-
вестиції – це інвестиції в інновації, тобто в нові види 
техніки та технологій та інші об’єкти інвестування, 
пов’язані зі здійсненням операційної діяльності венчур-
ного підприємства. Фінансові венчурні інвестиції – це 
інвестиції в цінні папери інноваційних венчурних під-
приємств, у більшості випадків, в акції, з метою отри-
мання доходу. 

Щодо строку вкладання, венчурні інвестиції – це 
високоризикові інвестиції приватного капіталу, які ха-
рактеризуються довгостроковістю (зазвичай 5–7 років). 

У своїх працях Зянько В. В. вказує термін – до 10 років 
[24, с. 101].

Згідно із Законом України «Про інвестиційну ді-
яльність» об’єктом інвестиційної діяльності може 
бути будь-яке майно, у тому числі основні фонди і 

оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного госпо-
дарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-
технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти 
власності, а також майнові права. Венчурні інвестиції є 
інвестиціями або в акціонерний капітал інноваційних 
венчурних підприємств, шляхом купівлі акцій, або вне-
ску до статутного капіталу, або надання довгостроково-
го кредиту на різних життєвих стадіях венчурних під-
приємств. Венчурні інвестиції у формі довгострокового 
кредиту, згідно з «Положенням про склад та структуру 
активів інституту спільного інвестування», надаються 
венчурним підприємствам за умови, що не менше, як 10 

http://www.business-inform.net


98

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
Ве

Ст
И

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

 

Інноваційне
ризикове

підприємство
 

 

Венчурні
інвестиції 

Предмет
інвестицій Грошові кошти 

Приватна 
Форма власності

Реальні  

Вид інвестиційФінансові Інші інвестори 

«Бізнес-ангели»  

Венчурний фонд Суб’єкт
інвестування 

Строк
вкладання

Довгострокові
ризикові
інвестиції 

Об’єкти
інвестування

 

Цінні папери,
у т .ч. акції 

Внески до статутного
капіталу 

Надання
довгострокового

кредиту 

Участь
в інвестуванні

 

Непрямі
інвестиції 

Отримання
прибутку 

Мета
вкладання

Відсутність
вимог

 

Вимоги до
реципієнта

капіталу

 
 

Учасники
інвестування  

Вітчизняні Іноземні 

юридичні
особи 

фізичні
особи

 
інституційні

 приватні 

Результат – збільшення грошових коштів за рахунок продажу частки
у статутному капіталі, продажу цінних паперів, отримання відсотків

за кредит

 

 

+ – інвестиційний лаг венчурного інвестування 

Рис. 1. Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування

відсотків статутного капіталу такого підприємства на-
лежить венчурному фонду [25]. Венчурні фонди, на від-
міну від банків, можуть надавати підтримку навіть тим 
підприємствам, які неспроможні вийти на темп бізнесу, 
достатній для погашення кредиту та виплати відсотків 
по ньому, чи навіть не вправі претендувати на кредит за 
своїми базовими показниками або внаслідок відсутно-
сті ліквідної застави [26].

Залежно від участі в інвестиційному процесі інве-
стиції поділяють на прямі та непрямі. Прямі інвести-
ції означають безпосередню участь інвестора у виборі 
об’єкта інвестування і безпосереднє вкладання коштів. 

Однак не всі особи, які бажають займатися інвестицій-
ною діяльністю, мають достатні знання, досвід та ква-
ліфікацію для вибору об’єктів інвестування. Тоді мож-
на займатися непрямими інвестиціями, які означають 
опосередковану участь у виборі об’єкта інвестування і 
вкладання коштів іншими способами через фінансових 
посередників. Такими фінансовими посередниками ви-
ступають і венчурні фонди, у яких особи, що бажають 
займатися інвестуванням, купують цінні папери, фонди, 
своєю чергою, розміщають кошти інвесторів у ризикові 
інноваційні проекти венчурних підприємств, а отримані 
доходи від продажу цінних паперів або частки у статут-
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ному капіталі таких підприємств розподіляють серед 
своїх інвесторів. 

Метою інвестування є отримання прибутку 
(дохо ду) або досягнення іншого ефекту. Ме-
тою саме венчурного інвестування є отриман-

ня надприбутків від комерціалізації нововведення, тоб-
то впровадження інновації венчурного підприємства 
виробництво. І. С. Куз нєцова визначає, що специфічни-
ми рисами венчурних інве стицій є відсутність вимог до 
реципієнта капіталу щодо надання гарантій повернення 
інвестицій; виключно ретельний відбір об’єкта інвесту-
вання із сотень претендентів; суттєва роль особистого 
чинника при відборі проекту; відсутність притягань 
інвесторів щодо отримання контролю над компанією; 
надання спектра додаткових послуг задля зростання 
ринкової вартості компанії; орієнтація на дохід від ін-
вестицій у довгостроковій перспективі у вигляді при-
росту ринкової вартості пакета акцій [27, с. 195].

Учасниками венчурних фондів США та країнах 
Європи є держава, Пенсійні фонди, фінансові та стра-
хові установи, благодійні організації і фонди [28, c. 83]. 
На відміну від України, де законодавство передбачає 
заборону для пенсійних фондів і страхових компаній 
інвестувати у венчурні фонди. Основними джерелами 
фінансування венчурних фондів України є або кошти ві-
тчизняних фінансово-промислових груп, або кошти за-
кордонних інвесторів. 

Інвестиційний лаг венчурного інвестування – ін-
тервал у часі між здійсненням венчурних інвестицій в 
інноваційно ризикові підприємства до збільшення гро-
шових коштів венчурних інвесторів за рахунок продажу 
частки у статутному капіталі, продажу цінних паперів, 
отримання відсотків та погашення кредиту. За оцінками 
експертів, інвестиційний лаг венчурного інвестування в 
сучасних економічних умовах складає 5–7 років. Скоро-
чення інвестиційного лага – є одним з найважливіших 
чинників підвищення ефективності процесу венчурного 
інвестування.

ВИСНОВКИ
Запропонована сутнісно-логічна модель венчур-

ного інвестування показує, що економічна природа 
венчурних інвестицій полягає у здійсненні венчурним 
інвестором господарських операцій з розміщення гро-
шових коштів учасників у цінні папери інноваційних 
ризикових підприємств, чи внеску у статутний капітал 
такого підприємства, чи надання довгострокового кре-
диту з метою отримання прибутку. У результаті таких 
господарських операцій у інвестора ризикового капіта-
лу (венчурного фонду) виникає актив – господарський 
засіб, який повинен у майбутньому принести йому при-
буток. А в об’єкта інвестування (інноваційному ризико-
вому підприємстві) виникає пасив – елемент власного 
капіталу чи зобов’язань. Визначена сутнісно-логічна мо-
дель допоможе системі бухгалтерського обліку в іден-
тифікації венчурних інвестицій, чіткій їх класифікації та 
виділенні характерних рис щодо вибору методу оцінки в 
бухгалтерському обліку венчурних інвестицій та визна-
ченні рахунків для їх обліку.                   
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Валіулліна З. В. Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки
Мета статті полягає в дослідженні факторів, що мають найбільш вагомий вплив на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної 
економіки. Для визначення цих факторів у статті використано кореляційно-регресійний метод аналізу. Проаналізовано тенденції кіберзлочинів 
та їх наслідки в сучасних умовах трансформації світової економіки. Наведено результати кореляційно-регресійного аналізу анкетних даних для 
побудови економіко-математичної моделі. Визначено вплив факторів на показник інформаційної безпеки корпорацій, встановлено взаємозв’язки 
між обраними факторними величинами, що впливають на якість та ефективність інформаційної безпеки корпоративної економіки. За резуль-
татами проведеного дослідження та кореляційного аналізу було побудовано лінійну кореляційно-регресійну модель, яка найбільш точно та якісно 
відображає процес забезпечення інформаційної безпеки в корпоративній економіці. Практична значущість побудованої кореляційно-регресійної 
моделі полягає в оцінюванні та можливості попередити та захистити корпорацію від кібератак.
Ключові слова: інформація, безпека, кібератака, фактори впливу, загрози.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 3. Бібл.: 10. 
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Валиуллина З. В. Факторы влияния на процесс обеспечения  
информационной безопасности корпоративной экономики

Цель статьи заключается в исследовании факторов, имеющих наи-
более существенное влияние на процесс обеспечения информационной 
безопасности корпоративной экономики. Для определения данных фак-
торов был использован корреляционно-регрессионный метод анализа. 
Проанализированы тенденции киберпреступлений и их последствия в 
современных условиях трансформации мировой экономики. Приведены 
результаты корреляционно-регрессионного анализа личных данных для 
построения экономико-математической модели. Определено влияние 
факторов на показатель информационной безопасности корпораций, 
установлены взаимосвязи между выбранными факторными величина-
ми, влияющие на качество и эффективность информационной безо-
пасности корпоративной экономики. По результатам проведенного 
исследования и корреляционного анализа была построена линейная 
корреляционно-регрессионная модель, которая наиболее точно и ка-
чественно отражает процесс обеспечения информационной безопас-
ности в корпоративной экономике. Практическая значимость постро-
енной корреляционно-регрессионной модели заключается в оценке и 
возможности предупредить и защитить корпорацию от кибератак.
Ключевые слова: информация, безопасность, кибератака, факторы 
влияния, угрозы.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 3. Библ.: 10. 
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Valiullina Z. V. The Factors of Influence on the Information Security Process 

in the Corporate Economy
The article is aimed at studying of the factors that have the most significant 
impact on the process of ensuring the information security in the corporate 
economy. To determine these factors, the correlative-regression analysis 
method has been used. Trends in the cyber crime and its consequences in 
the current conditions of transformation of the global economy have been 
analyzed. Results of correlative-regression analysis of personal data, used to 
build an economical-mathematical model, have been presented. Influence of 
the factors on the rate of information security of corporations has been de-
termined, the relationships between the selected factor values that impact 
both the quality and the efficiency of the information security in the corpo-
rate economy have been identified. On the basis of results of both the study 
and the correlation analysis, a linear correlative-regression model has been 
built, which most precisely and accurately reflects the process of ensuring the 
information security in the corporate economy. The practical significance of 
the built correlative-regression model consists in evaluation and opportunity 
to prevent and protect the corporation against cyber attacks.

Keywords: information, security, cyber attack, factors of influence, threats.
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В умовах корпоративної економіки інформаційна 
безпека займає значне місце в розвитку економі-
ки та країни в цілому, а питання її якісного забез-

печення стають дедалі актуальнішими. 
Корпоративна економіка розвивається в унісон з 

політичними та соціально-економічними умовами, а то  - 
му постійно піддається нестабільному розвитку. По-
шук шляхів зниження ризиків та загроз своєму функці-
онуванню приводить до постійного пошуку адекватних 
управлінських рішень. Для багатьох суб’єктів корпора-
тивної економіки гострою проблемою в останні роки 
стала інформаційна безпека підприємства.

Процеси всеохоплюючої інформатизації розвит-
ку країни обумовлюють активний вплив інформацій-
ної безпеки на економічну, соціальну, політичну та інші 
складові її національної безпеки. Такий нерозривний 
зв’язок інформаційної та національної безпеки поясню-
ється так: «захищеність інформації та її повнота впли-
вають на стабільність у суспільстві, забезпечення прав і 
свобод громадян, правопорядок і, навіть, на збереження 
цілісності держави» [1, с. 221]. 

Науковому осмисленню питань інформаційної 
безпеки сприяли праці таких вчених, як М. Гуцалюка 
[2], І. Парахонського, Г. Яворської, О. Резнікової, К. Ко-
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ноненка [3], В. Конаха, Б. Кормича, В. Ліпкана, Ю. Мак-
сименко, А. Марущак, Є. Садовської [4], О.Сазонець, 
В.Світличної, В. Цимбалюка, О. Юдіна, В. Щербина 
[1], Р. Юсупова, та ін. Українські вчені досліджують ін-
формаційну безпеку з призми державного управління. 
Значну увагу приділено становленню інформаційного 
суспільства, визначенню напрямів розвитку та загроз 
національній безпеці. Поза увагою науковців не зали-
шилися теоретичні аспекти міжнародно-правових норм 
та питання щодо співробітництва в розрізі регіональних 
міжнародних організацій.

Динамічний розвиток економічних, політичних, 
соціальних подій ХХІ століття сформулювали нове уяв-
лення про інформацію як одного з факторів (ресурсів) 
виробництва. На макрорівні інформація впевнено за-
ймає позиції головного фактора могутності держави, 
адже здатність держави мати у своєму розпорядженні 
найсучасніші інформаційні технології дозволяє ефек-
тивно управляти інформацією. Володіння державою 
такою здатністю – шлях до подальшого нарощування 
своєї економічної міцності [2, с. 2]. 

Протиріччя економічних і політичних інтересів 
глобальних корпорацій і держав-націй створює нові лі-
нії напруги в міжнародній системі. Малі та слабкі країни 
можуть протиставити могутності глобальних корпора-
цій лише силу їх внутрішньої консолідації та групової 
регіональної інтеграції [3, с. 61]. 

Негативні тенденції ефективного функціонування 
корпоративної економіки, а саме, забезпечення їх інфор-
маційної безпеки обумовили актуальність дослідження.

Метою даної статті є дослідження факторів, що 
мають найбільш вагомий вплив на процес забезпечення 
інформаційної безпеки корпоративної економіки, а та-
кож, вико ристовуючи кореляційно-регресійний метод 
аналізу, обрати фактори впливу на процес забезпечення 
інформаційної безпеки корпоративної економіки.

В умовах трансформації світової економіки інфор-
мація стала визначальною складовою будь-якої 
корпорації, значення інформаційної безпеки кор-

поративної економіки зростає з кожним днем. Виробни-
ча та невиробнича сфери діяльності в умовах сьогодення 
потребують ефективного інформаційного забезпечення.

Враховуючи тенденції в політиці провідних дер-
жав світу щодо протидії загрозам у кіберпросторі та 
зміну внутрішньої інформаційної політики цих держав, 
а також посилення компоненти кібербезпеки, більшість 
держав світу активно модернізують власні сектори без-
пеки відповідно до викликів сучасності [4].

Розглянемо на прикладі США, які галузі народно-
го господарства є найбільш вразливими та привабливи-
ми для кіберзлочинців станом на 2015 р. (рис. 1).

Варто зазначити, що цілями кібератак у 2015 р. у 
США стає фінансовий сектор та банки, на які припадає 
28,33 млн дол. Компанії фінансового сектора постійно 
перебувають під прицілом кіберзлочинців. Банківські 
організації прикладають максимум зусиль, щоб захис-
тити свій бізнес і зберегти хороші відносини з клієнта-
ми. Друге місце займає енергетика та комунальне госпо-
дарство. Хакерські атаки були націлені на енергетичні 

1
28,33

2
27,62

3
23,18

4
16,45

5
14,9

6
12,93

7
12,08

8
11,96

9
11,41

10
11,02

11
9,78

12
9,37

1 – Фінансові послуги

2 – Оречевлена енергія
       та службові програми

3 – Оборона та аерокосмічна сфера

4 – Технології

5 – Зв’язок

6 – Послуги

7 – Транспорт

8 – Роздрібна торгівля

9 – Освіта та наукові дослідження

10 – Промисловість

11 – Охорона здоров’я

12 – Суспільний сектор

Рис. 1. Середні річні втрати від кіберзлочинів, млн дол. [5]
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об'єкти та завдали втрат на 27,6 млн. дол. Кібератаки 
спрямовуються через автоматизовані системи управ-
ління, які використовуються для ефективного функціо-
нування повсякденних суспільно-економічних відно-
син, структур економіки чи органів влади.

Варто зауважити, що кібератаки відбуваються по 
всьому світі щоденно у незначних масштабах. Кі-
бератаки у ХХІ ст. стали звичайним явищем, як 

переглянути власну електронну скриньку, і впродовж 
останніх 12 місяців практично кожна галузь народного 
господарства по всьому світу була схильна до якого-
небудь типу кіберзагроз. Вони можуть бути спрямовані 
проти інфраструктури урядів, військових організацій, 
корпорацій та суспільно-економічних відносин. 

Слід зазначити, що Будапештська Конвенція, як 
основоположний документ у сфері боротьби з кіберзло-
чинністю, надає умовну класифікацію кіберзлочинів, що 
поділяються на такі категорії [6, с. 8]: 

1) правопорушення проти конфіденційності, ціліс-
ності та доступності комп’ютерних даних і систем (так 
звані «CIA-злочини»), зокрема: 
 незаконний доступ, наприклад, шляхом злому, 

обману та іншими засобами; 
 нелегальне перехоплення комп’ютерних даних; 
 втручання в дані, включаючи навмисне пошко-

дження, знищення, погіршення, зміну або при-
ховування комп’ютерної інформації без права 
на це; 

 втручання в систему, включаючи навмисне 
створення серйозних перешкод функціонуван-
ню комп’ютерної системи, наприклад, шляхом 
розподілених атак на ключову інформаційну 
інфраструктуру; 

 зловживання пристроями, тобто виготовлення, 
продаж, придбання для використання, розпо-
всюдження пристроїв, комп’ютерних програм, 
комп’ютерних паролів або кодів доступу з ме-
тою здійснення «CIA-злочинів»; 

2) правопорушення, пов’язані з комп’ютерами, 
включаючи підробку і шахрайство, здійснені з викори-
станням комп’ютерів; 

3) правопорушення, пов’язані зі змістом інформа-
ції, зокрема дитяча порнографія, расизм та ксенофобія; 

4) правопорушення, пов’язані з порушенням автор-
ських і суміжних прав, наприклад, незаконне відтворення 
і використання комп’ютерних програм, аудіо/відео й ін-
ших видів цифрової продукції, а також баз даних і книг.

Оцінювання факторів впливу на процес забезпе-
чення інформаційної безпеки в корпоративній економіці 
варто проводити за певною розробленою послідовністю:
 дослідження літературних джерел і статистич-

них матеріалів з інформаційної безпеки у світі 
з метою попереднього відбору факторів, що 
впливають на процес забезпечення інформа-
ційної безпеки корпоративної економіки;

 вибір факторів, що впливають на процес забез-
печення інформаційної безпеки в корпоратив-
ній економіці;

 розробка анкети стандартизованого інтерв’ю 
для фахівців щодо впливу на процес забезпе-
чення інформаційної безпеки корпоративної 
економіки;

 обробка анкети стандартизованого інтерв’ю та 
оцінка рівня взаємних рекомендацій експертів;

 визначення тісноти зв’язку між факторами (Х) 
та результативною ознакою – інформаційною 
безпекою корпоративної економіки (Y) за допо-
могою коефіцієнта кореляції;

 виявлення основних факторів впливу на про-
цес забезпечення інформаційної безпеки кор-
поративної економіки.

Для емпіричного дослідження інструментів регу-
лювання та визначення напрямів забезпечення інформа-
ційної безпеки корпоративної економіки було розробле-
но спеціальний інструментарій – анкету стандартизова-
ного інтерв’ю. Зауважимо, що результати анкетування 
залежать від правильності та зручності розроблення 
анкети. У процесі підготовки анкети стандартизовано-
го інтерв’ю враховувалися: структура та послідовність 
запитань, використання відкритих і закритих запитань, 
коректне та логічне формулювання запитань, пропорцій-
ність градацій у відповідях, проміжок часу заповнення 
анкети. Відзначимо, що переважна більшість запитань 
анкети стандартизованого інтерв’ю розроблена з ураху-
ванням думки респондентів, що дозволяє максимально 
об’єктивно дати відповідь на поставлене запитання.

У даному дослідженні вибірку становили співро-
бітники наукових установ, працівники органів 
державного управління, програмісти, співробіт-

ники банківських установ, співробітники корпорацій, 
працівники робітничих професій та студенти, які без-
посередньо є користувачами інформаційних технологій 
та професійно орієнтовані на аналітичну базу вирішен-
ня напрямів забезпечення інформаційної безпеки. Вік 
досліджуваних – від 16 до 76 років, в анкеті знайшли 
чільне місце допоміжні відомості про респондентів, які 
відображають об’єктивну характеристику опитуваних 
(вид діяльності, освіта, стать та дохід). Усього у дослі-
дженні взяло участь 100 експертів. 

Респонденти, що взяли участь в опитуванні, оби-
ралися методом взаємних рекомендацій з оцінкою їх 
узгодженості. До участі в анкетуванні залучались екс-
перти, рівень взаємних рекомендацій яких перевищував 
69 %, що є достатнім для формування невипадкової екс-
пертної групи та за коефіцієнтом конкордації Кендела.

Проведене анкетування з питань доцільності за-
провадження інформаційної безпеки в корпоративній 
економіці та огляд наукової літератури дали можливість 
виділити такі фактори впливу на процес забезпечення 
інформаційної безпеки корпоративної економіки:
 рівень антивірусного забезпечення;
 навчання користувачів;
 сканери безпеки;
 взаємодію керівництва та персоналу;
 системи виявлення атак;
 резервне копіювання;
 нормативне забезпечення;
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 криптографія;
 моделі безпеки;
 персонал.
Використовуючи кореляційно-регресійний метод 

економічного аналізу, можемо визначити основні фак-
тори впливу на процес забезпечення інформаційної без-
пеки в корпоративній економіці.

Кореляційний та регресійний методи аналізу ви-
рішують три основні завдання:
 визначення за допомогою рівнянь регресії аналі-

тичну форму зв‘язку між варіацією ознак Х та Y;
 знаходження і статистичне оцінювання рівнян-

ня зв’язку між результативною і факторною 
ознаками на підставі регресивного аналізу;

 інтерпретація отриманого рівняння та його ви-
користання [7].

Для розробки регресійної моделі використаємо 
стандартний алгоритм її побудови. Результати проведе-
ного анкетування запишемо у вигляді матриці Х, розмі-
ром m × n, а у вигляді вектора-стовпця Y – результатив-
ну ознаку:

 

11 12 11

2 21 22 2

1 2

; .

m

m

h n n nm

x x xy
y x x x

Y X

y x x x

  
  
     
     

   





    



        

(1)

Зазначимо, що комплексну взаємодію всіх до-
сліджуваних чинників (Х1, Х2, …, Хn) з результативним 
показником (Y) можна описати за допомогою матема-
тичної моделі у вигляді рівняння лінійної множинної 
регресії:

0 1 1 2 2 ,п пY а а Х а Х а Х              (2)
де Y – залежна змінна; Х1, Х2, …, Хn – незалежні змінні; 
а0, а1, …, аn – параметри моделі [8, с. 465].

Використовуючи стандартний пакет прикладної 
програми MS Excel (компонент «Пакет аналізу»), визна-
чимо вплив досліджуваних факторів на інформаційну 
безпеку корпорації (Y).

За допомогою кореляційних матриць та кореляцій-
них зв’язків здійснюється відсів факторів які найменше 
впливають на Y. Доцільно виділити тісноту зв’язку між 
множинами Х та Y за допомогою коефіцієнта кореляції r, 
кількісне значення яких доцільно обмежити відповідни-
ми інтервалами оцінки (табл. 1) [9, с. 218].

таблиця 1

шкала інтервалу оцінки коефіцієнта кореляції 

тіснота зв’язку Інтервал оцінки

Зв’язок відсутній r = 0

Зв’язок слабкий   0 1/ 3r 

Зв’язок середній   1 3 2 / 3r 

Зв’язок сильний  2 3 1r 

Зв’язок повний 1r 

Джерело: складено за даними [10, с. 14].

Для проведення кореляційного аналізу пропо-
нуємо розглянути десять факторів впливу на показник 
інформаційної безпеки корпорацій. За результатами 
проведеного кореляційно-регресійного аналізу для ін-
формаційної безпеки корпоративної економіки було 
виявлено чотири найбільш впливових фактори: рівень 
антивірусного забезпечення (0,91); нормативне забезпе-
чення (0,51); персонал (0,95); резервне копіювання (0,88).

Побудова багатофакторної регресійної моделі за 
відібраними чотирма найважливішими факто-
рами впливу на інформаційну безпеку корпора-

тивної економіки дозволяє кількісно відобразити вплив 
факторів на інформаційну безпеку корпоративної еко-
номіки (Y). За результатами регресійного аналізу було 
побудовано математичну модель у вигляді рівняння лі-
нійної множинної регресії

 
1 2

3 4

1,69 0,039 0,348
0,456 0,499 .

Y Х Х
Х Х

     

   

      

(3)

Згенеровані результати регресійної статистики, що 
найбільш повно характеризують отриману коре ля ційно-
регресійну модель, яка побудована для визначення най-
важливіших факторів впливу на інформаційну безпеку 
корпоративної економіки, представлено в табл. 2.

Коефіцієнт множинної кореляції R для інформа-
ційної безпеки корпоративної економіки дорівнює 0,95, 
що свідчить про сильний зв’язок між факторами впли-
ву та результативною ознакою даної моделі. Значення 
коефіцієнта множинної детермінації R2 дорівнює 0,906. 
Отриманий результат R2 вказує, що на 90,6 % інформа-
ційна безпека корпорацій обумовлюються відібраними 
вищезазначеними факторами, а 9,4 % відображають інші 
відібрані фактори даної моделі.

таблиця 2

Результати моделювання інформаційної безпеки

показник Коефіцієнт 
регресії

Стандартна 
помилка t-статистика

Y-перетин –1,69875 0,279374 –6,08056

Чинник Х1 0,039114 0,036062 1,084651

Чинник Х2 0,348376 0,056076 6,212594

Чинник Х3 0,45682 0,080543 5,671757

Чинник Х4 0,499895 0,086124 5,80438

Множинний R 0,95187

R2 0,90605

Нормований R2 0,90210

Стандартна 
похибка 0,29292

Спостере-
ження 100

Джерело: складено та розраховано автором.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах корпоративної економіки 

корпорації пристосовують свою діяльність до ризиків 
та факторів невизначеності. Однією з основних загроз 
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сьогодення є кібератака, а відтак, інформаційна безпе-
ка корпорації займає одне з першочергових значень та 
потребує до себе значної уваги. Очевидно, що сучасна 
со ціально-економічна, політична та суспільна складові 
зумовлюють необхідність боротьби з кіберзлочинністю.

Проведений кореляційний аналіз десяти факто-
рів впливу на інформаційну безпеку корпора-
тивної економіки (Y) дав змогу визначити най-

більш впливові фактори впливу на процес забезпечення 
інформаційної безпеки корпоративної економіки. За 
результатами кореляційного аналізу було побудовано 
лінійну кореляційно-регресійну модель, яка найбільш 
точно та якісно відображає процес забезпечення інфор-
маційної безпеки в корпоративній економіці. Практич-
на значущість побудованої кореляційно-регресійної мо-
делі полягає в оцінюванні та можливості попередити та 
захистити корпорацію від кібератак.                   
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методів у межАх нечітко-множинної методології
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УДК 658:519.866

Коцюба О. С. Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах  
нечітко-множинної методології

Мета статті полягає в аналізі розбіжностей між оцінками ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної 
методології. Дослідження обмежено компонентом (аспектом) міри ризику як ступеня можливості того, що фактичне значення критерію прива-
бливості (ефективності) розглядуваної господарської діяльності або заходу не відповідатиме деякому заданому (нормативному) рівню. У систе-
мі нечітко-множинного підходу цей напрям представлений трьома основними методами: на основі теоретико-ймовірнісної аналогії та на основі 
інтервальної за рівнями належності методології «з» і «без» зважування (відповідно модифікований і вихідний метод Недосєкіна – Воронова). За 
допомогою сформульованої автором функції розбіжностей було проведено порівняльний аналіз зазначених методів оцінювання величини ризи-
ку. Було виявлено, що альтернативні оцінки ступеня ризику в межах якоїсь шкали його градацій можуть конфліктувати між собою. Одержані 
результати служать теоретичним підґрунтям для відповідального й осмисленого підходу до орієнтації на той чи інший метод вимірювання 
ризику під час підготовки і прийняття управлінського рішення в ситуації нечітких даних. Подальші наукові зусилля за порушеною в публікації про-
блемою мають бути спрямовані на формування цілісної методології кількісного аналізу ризику в межах нечітко-множинного підходу.
Ключові слова: невизначеність, ризик, міра ризику, теорія нечітких множин, метод Недосєкіна – Воронова.
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 9. Бібл.: 14. 
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УДК 658:519.866
Коцюба А. С. Анализ расхождений в оценках степени риска  

на основе альтернативных методов в рамках  
нечётко-множественной методологии

Целью статьи является анализ расхождений между оценками сте-
пени риска на основе альтернативных методов в рамках нечетко-
множественной методологии. Исследование ограничено компонен-
том (аспектом) меры риска как степени возможности того, что фак-
тическое значение критерия привлекательности (эффективности) 
рассматриваемой хозяйственной деятельности или мероприятия 
не будет соответствовать некоторому заданному (нормативному) 
уровню. В системе нечетко-множественного подхода это направле-
ние представлено тремя основными методами: на основе теоретико-
вероятностной аналогии и на основе интервальной по уровням при-
надлежности методологии «с» и «без» взвешивания (соответствен-
но модифицированный и исходный метод Недосекина – Воронова).  
С помощью сформулированной автором функции расхождений был 
проведен сравнительный анализ указанных методов оценки величины 
риска. Было выявлено, что альтернативные оценки степени риска в 
рамках некоторой шкалы его градаций могут конфликтовать между 
собой. Полученные результаты служат теоретической базой для от-
ветственного и осмысленного подхода к ориентации на тот или иной 
метод измерения риска при подготовке и принятии управленческого 
решения в ситуации нечетких данных. Дальнейшие научные усилия 
по затронутой в публикации проблеме должны быть направлены на 
формирование целостной методологии количественного анализа ри-
ска в рамках нечетко-множественного подхода.
Ключевые слова: неопределенность, риск, мера риска, теория нечет-
ких множеств, метод Недосекина – Воронова.
Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 9. Библ.: 14. 
Коцюба Алексей Станиславович – кандидат экономических наук, до-
цент, докторант кафедры стратегии предприятий, Киевский на-
циональный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 
54/1, Киев, 03680, Украина)
E-mail: kotsyuba@voliacable.com

UDC 658:519.866
Kotsyuba O. S. Variance Analysis in the Risk Assessments Based  

on the Alternative Methods Within the Fuzzy Multiple Methodology
The article is concerned with analyzing the differences between risk assess-
ments based on the alternative methods within the fuzzy multiple methodol-
ogy. The study is restricted with the component (aspect) of the risk measure 
as degree of possibility of that the actual value of the criterion of attractive-
ness (efficiency) of the considered economic activity or event will not match 
some specified (normative) level. In the system of fuzzy multiple approach 
this direction is represented by the three main methods: based on the theo-
retical-probabilistic analogy and on the basis of the intervallic by the levels of 
membership methodology «with» and «without» weighing (both the respec-
tively modified and the original Nedosekin-Voronov method). By means of the 
function of divergences, formulated by the author, a comparative analysis of 
the indicated methods for estimating the magnitude of risk has been carried 
out. It has been found that the alternative risk assessments within some scale 
of risk gradations can conflict between themselves. The received results serve 
as a theoretical basis for the responsible and meaningful approach to orien-
tation on a method of risk measuring when preparing and adopting manage-
rial decisions in a fuzzy data situation. Further research efforts concerning 
the issue, considered in this publication, should be directed to formation of 
a coherent methodology for a quantitative risk analysis within terms of the 
fuzzy multiple approach.
Keywords: uncertainty, risk, risk measure, fuzzy set theory, Nedosekin-Voro-
nov method.
Fig.: 1. Tabl.: 4. Formulae: 9. Bibl.: 14. 
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Однією з фундаментальних властивостей еконо-
міки є невизначеність. Супроводжуючи про-
цеси функціонування виробничо-економічних 

систем, невизначеність зумовлює те, що суб’єкти управ-

ління не можуть бути впевненими в правильності ані 
сформованих цільових настанов, ані способів їх досяг-
нення. Тобто невизначеність обтяжує управлінську ді-
яльність ризиком її неефективності, коли поставлені 
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цілі та завдання не реалізуються. Відповідно, раціональ-
не управління підприємством, створення передумов для 
його успіху передбачає обов’язкове врахування факто-
рів невизначеності та ризику.

Окрім проблемних ситуацій, які характеризують-
ся стохастичною (ймовірнісною) невизначеністю пара-
метрів, у сучасній ризикології розглядаються ситуації, 
початкові параметри яких описуються нечіткими (роз-
пливчастими) оцінками на основі математичного апа-
рату нечітких множин. Наслідком нечіткості вихідних 
параметрів є нечіткість результуючих показників (кри-
теріїв) привабливості (ефективності) аналізованої про-
блемної ситуації та, відповідно, її ризикованість.

Фундаторами у впровадженні методів теорії нечіт-
ких множин в економіку є передусім західні дослідники. 
За теперішнього часу активну участь у розбудові даної 
науково-практичної галузі беруть вчені країн постра-
дянського простору, у тому числі України. 

Особливе місце в дослідженнях нечітко-мно жин-
ної методології у сфері економіки і бізнесу посідає пи-
тання кількісного оцінювання господарського ризику. 
Сучасний стан даної проблематики репрезентативно 
відображають праці [1–4]. Також як значущі слід оці-
нити здобутки в цій сфері, які належать О. О. Недосєкі-
ну, П. В. Севастьянову, Л. Г. Димовій, П. М. Дерев’янку,  
О. С. Птускіну, М. О. Гавриленку [5–9]. Відмітними риса-
ми робіт зазначених науковців є прагнення до концепту-
альної виваженості, врахування формальних (конструк-
тивних) і змістовних (інтерпретаційних) особливостей 
нечітко-множинного підходу, доведення пропонованого 
аналітичного інструментарію до рівня, який передбачає 
можливість його безпосереднього використання.

Незважаючи на очевидний прогрес у створенні 
методичного апарату для вимірювання ризику в ситу-
ації нечітких даних, наявні результати не вичерпують 
всіх важливих складових цієї проблеми. Зокрема, недо-
статньо дослідженим і таким, що потребує належного 
теоретичного опрацювання, є питання розбіжностей в 
оцінках ступеня ризику на основі альтернативних мето-
дів у межах нечітко-множинної методології. Його аналі-
зу й присвячується ця робота.

Згідно з нинішньою парадигмою ризикології як 
один з базових компонентів міри ризику виступає 
ступінь можливості того, що фактичне значення 

критерію привабливості аналізованої господарської ді-
яльності або заходу не відповідатиме деякому задано-
му (нормативному) рівню. У межах нечітко-множинної 
методології відповідний показник будується на основі 
формалізму можливісної міри. При цьому пропонуєть-
ся декілька варіантів останньої: на основі теоретико-
ймовірнісної аналогії або підходу [10; 11], а також на 
основі інтервальної за рівнями належності методології, 
яка, своєю чергою, присутня у двох версіях – «з» і «без» 
зважування [5; 7; 11].

Для потреб даного дослідження обмежимося ви-
падком трикутної нечіткості критеріального економічно-
го показника. Окрім цього, припускатимемо, що аналізо-
ваний критерій має позитивний знак інгредієнта, тобто 

він оптимізується в напрямі максимуму. У такому разі 
формули для обчислення ступеня ризику в межах зазна-
ченої вище його трактовки набувають такого вигляду.

Для методу на основі теоретико-ймовірнісної ана-
логії [12, с. 199]:

1 1 min
2

1 1 min mod

1 1 mod
2

1 1 mod max

1 1 max
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G K
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K G K
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K G K
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(3)

де        K – показник (критерій) привабливості (ефективно-
сті) аналізованої господарської діяльності або заходу;

K  – нечітка оцінка критерію K;
P
KRisk
  – ступінь ризику за нечіткою оцінкою кри-

терію K на основі теоретико-ймовірнісної аналогії;
Kmin, Kmax – відповідно мінімальне і максимальне 

значення критерію K;
Kmod – найочікуваніше (модальне) значення критерію 

K (для нього значення функції належності дорівнює 1);
G – нормативний рівень (норматив) критерію K.

Для методу згідно з інтервальною методологією 
без зважування (метод Недосєкіна – Воронова) [5, с. 75; 
12, с. 199]:

1 1 min

1 1 1 1

min mod

1 1 mod

1 1 1 1

mod max

1 1 max

,
[ (1 ) ln(1 )],

,
,

1 [ (1 ) ln(1 )],

1 ,

I
K

S G K
S
K G K

Risk S G K
S

K G K
S G K

  

     

  
  

     

  

   



     

(4)

де 
I
KRisk


– ступінь ризику за нечіткою оцінкою крите-
рію K згідно з інтервальним підходом без зважування.

Для методу на основі інтервальної методології із 
зважуванням (модифікований метод Недосєкіна – Во-
ронова) [12, с. 199]:
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1 1 min

1 1 1 1 1 1

min mod

1 1 mod

1 1 1 1 1 1

mod max

1 1 max

,
[ (1 ) 2(1 ) ln(1 )],

,
, ,

1 [ (1 ) 2(1 ) ln(1 )],
,

1 ,

Iw
K

S G K
S
K G K

Risk S G K
S

K G K
S G K

  

       

  
  

        

  

   



 де 
Iw
KRisk


– ступінь ризику за нечіткою оцінкою крите-
рію K згідно з інтервальним методом зі зважуванням.

Неважко перевірити, що між оцінками ступеня 
ризику на основі представлених вище альтернативних 
методів у разі трикутної нечіткості критерію має місце 
така система співвідношень [11, с. 676].

1. min : 0.Iw I P
K K KG K Risk Risk Risk   
  

2. min mod : .Iw I P
K K KK G K Risk Risk Risk   
    

При цьому .I Iw P I
K K K KRisk Risk Risk Risk  
     Відповід-

но,
 

1
( ).

2
I P Iw
K K KRisk Risk Risk 
  

3.

 

mod

mod min

max min

:

.

Iw I P
K K KG K Risk Risk Risk

K K
K K

   






  

4. mod max : .P I Iw
K K KK G K Risk Risk Risk   
    

При цьому .I P Iw I
K K K KRisk Risk Risk Risk  
     Відповід-

но,
 

1
( ).

2
I P Iw
K K KRisk Risk Risk 
  

5. max : 1.P I Iw
K K KG K Risk Risk Risk   
  

Для альтернативних оцінок ступеня ризику наве-
дена система фіксує факт розбіжностей і надає 
важливі відомості щодо порядкових співвід-

ношень між ними. Наступним кроком має бути ана-
ліз величини даних розбіжностей у межах практично 
значущого (релевантного) проміжку зміни нормативу 
критеріального показника. Враховуючи наведені вище 
закономірності, такий аналіз достатньо обмежити будь-
якою парою з розглядуваних нечітко-множинних мето-
дів вимірювання ризику. 

Виходячи з наявних сьогодні уподобань стосов-
но цих методів в академічному середовищі та практи-
ки їх застосування, які можна виявити, якщо здійснити 
огляд відповідних джерел, пропонується з цією метою 
звернутися до методу на основі теоретико-ймовірнісної 
методології і методу Недосєкіна – Воронова. Кількісний 
аналіз розбіжностей в альтернативних оцінках ступеня 
ризику потребує введення відповідної функції. Якщо зі-
ставляти між собою оговорені методи, то для проміжку 
зміни нормативу G від Kmin до Kmod зазначена функція 
розбіжностей може бути подана в такий спосіб:

 

1 1
2

1 1 1 1 1
1 1

1 1

1 1

0, 0, [0, 1]

[ (1 ) ln(1 )],
( , )

(0, 1), [0, 1]
0, 1, [0, 1]

P
I

S

S
S

S
S



 



  

     
  

  

   

(6)

де 1 1( , )P P
I I S    – функція розбіжностей між оцін-

ками ступеня ризику для методу на основі теоретико-
ймовірнісного підходу і методу Недосєкіна – Воронова, 
при цьому 1 1( ).G 

Репрезентовану вище функцію розбіжностей мож-
на записати дещо інакше:

1 1 1 1 1 1( , ) ( ), [0, 1], [0, 1],P P
I IS S S         (7)

1
2

1 1 1 1 1 1

1

0, 0,

( ) [ (1 ) ln(1 )], (0, 1),
0, 1,

P
I 

  

        


 

 
Максимальні розбіжності на множині визна чен- 

 ня функції 1 1( , )P
I S   досягаються, якщо S1 = 1. Мак-

симальне значення на множині визначення функція 

1 1( , )P
I S const    набуває для значення *

1 ,  для 
якого справедливо [11, с. 677–678]:

* * *
1 1 1ln(1 ) 2 , 0,797.    

При цьому на проміжку від 0 до 
*
1  функція 

1 1( , )P
I S const    строго зростає, а на проміжку від 
*
1  до 1 – строго спадає. На рис. 1 представлено графік 

функції 1 1( , )P
I S const    для S1 = 1 і S1 = 0,5.

З практичної точки зору інтерес становить аналіз 
розбіжностей у межах якоїсь системи градацій ступеня 
ризику. Звернемося з цією метою до шкали, яка пропо-
нується в роботі [13, с. 114] (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала градацій ступеня ризику

Інтервал значень ступеня 
ризику

Найменування інтервалу 
(якісна оцінка)

0,0–0,1 мінімальний

0,1–0,3 невеликий

0,3–0,4 середній

0,4–0,6 високий

0,6–0,8 максимальний

0,8–1,0 критичний

У табл. 2 відображені результати оцінювання роз-
біжностей в оцінках ступеня ризику для методу на основі 
теоретико-ймовірнісного підходу і методу Недосєкіна – 
Воронова в межах шкали градацій, прийнятої вище. При 
цьому для кожної градації ступеня ризику обчислена 
величина середньої розбіжності, а також величина роз-
біжності, яка відповідає середньому значенню для даної 
градації.

(5)

(8)
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В основу представленого в табл. 2 аналізу було по-
кладено такі припущення: 

1) параметр S1 зафіксовано на рівні 1; 
2) відповідність між параметром α1 і градаціями 

ступеня ризику визначалася для методу Недосєкіна – 
Во ронова (тобто його обрано як базу порівняння);

3) оцінювання середньої величини розбіжності 
між альтернативними оцінками ступеня ризику в межах 
його окремих градацій здійснювалося на основі співвід-
ношення:

**
1

*
1

* ** 1
1 1 1 1 1** *

1 1
( , , ) ( ) ,P P

I I
S

AD S d




     
 



     
* ** * **
1 1 1 1{ , } [0, 1], ,   

  

(9)

де 
* **
1 1 1( , , )P

IAD S   – середня величина розбіжно-
сті в оцінках ступеня ризику для методу на основі тео-
ретико-ймовірнісного підходу і методу Недосєкіна – Во-

ронова в межах проміжку значень параметра α1 від 
*
1  

до 
**
1  і заданого значення параметра S1.
Наприклад, якщо взяти градацію, яка відповідає 

мінімальному ступеню ризику, то обчислення середньої 

величини розбіжності в межах зроблених раніше припу-
щень згідно з наведеним співвідношенням має вигляд:

0,413
2
1 1 1 1 1

0

1
(0, 0,413, 1)

0,413

[ (1 ) ln(1 )] 0,0249.

P
IAD

d

 

       

Аналіз даних табл. 2 дозволяє дійти таких висно-
вків:

 для градації, яка відповідає мінімальному сту-
пеню ризику в межах прийнятої шкали, мож-
ливі розбіжності для порівнюваних методів 
з погляду їх значущості для прийняття управ-
лінського рішення не є критичними, оскільки 
в середньому вони становлять 0,0249, тобто 
трохи менше 2,5 відсоткових пункти. При цьо-
му величина розбіжності, що відповідає серед-
ньому значенню для даної градації, дорівнює 
0,0394. Можна до цього додати, що для правого 
кінця інтервалу значень розглядуваної градації 
розбіжність становить близько 0,0703. У ціло-
му це означає, що якщо ступінь ризику згідно 
з методом Недосєкіна – Воронова виявиться 
мінімальним, то згідно з методом на основі 
теоретико-ймовірнісної методології він буде 

 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,01

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16
 ),( 11 constSP

I S1 = 1

S1 = 0,5

Рис. 1. Графік функції  1 1( , )P
I S const  

 
для S1 = 1 і S1 = 0,5 

Таблиця 2

Аналіз розбіжностей між оцінками ступеня ризику для методу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії та методу 
Недосєкіна – Воронова (S1 = 1)

Інтервал значень 
(градація)  

ступеня ризику

Найменуван-
ня або якісна 
ідентифікація 

інтервалу 
(градації)

Інтервал значень 
параметра α1, що 
відповідає даній 
градації ступеня 

ризику

Середня 
величина 

розбіжності 
для даного 
інтервалу

Значення па-
раметра α1, що 

відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

Величина 
розбіжності, що 

відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

0,0–0,1 мінімальний 0,000–0,413 0,0249 0,299 0,0394

0,1–0,3 невеликий 0,413–0,666 0,1081 0,563 0,1157

0,3–0,4 середній 0,666–0,748 0,1521 0,709 0,1529

0,4–0,6 високий 0,748–0,868 0,1598 0,813 0,1615

0,6–0,8 максимальний 0,868–0,950 0,1328 0,913 0,1330

0,8–1,0 критичний 0,950–1,000 0,0632 0,980 0,0586

http://www.business-inform.net


110

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
и

чн
е 

м
о

д
ел

ю
ва

н
н

я

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

або також мінімальним, або невеликим, ближче 
до мінімального, ніж до середнього;

 для градації, яка відповідає невеликому ступе-
ню ризику, можливі розбіжності в межах по-
рівнюваних методів є такими, що вони здатні 
вплинути на управлінське рішення, оскільки в 
середньому вони становлять 0,1081, тобто тро-
хи більше 10,8 відсоткових пункти. При цьому 
величина розбіжності, що відповідає середньо-
му значенню для даної градації, дорівнює 0,1157. 
Доцільно до цього додати, що для правого кінця 
інтервалу значень розглядуваної градації роз-
біжність становить близько 0,1438. Це означає, 
що якщо ступінь ризику згідно з методом Не-
досєкіна – Воронова буде невеликим, то згідно 
з методом на основі теоретико-ймовірнісного 
підходу він з великою можливістю може вияви-
тися середнім. Також існує можливість того, що 
останній метод покаже високий ступінь ризику; 

 в разі, якщо ступінь ризику згідно з методом Не-
досєкіна – Воронова виявиться середнім, то згід-
но з методом на основі теоретико-ймовірнісної 
аналогії він гарантовано буде високим, оскільки 
для лівого кінця інтервалу значень розглядува-
ної градації розбіжність між альтернативними 
оцінками ступеня ризику становить, як вже 
було зазначено вище, близько 0,1438.

Проведений вище аналіз здійснювався в припу-
щенні, що S1 = 1, яке є похідним від граничної 
за своїм характером умови, згідно з якою Kmod = 

= Kmax. Очевидно, що як більш реалістичну або пошире-
ну слід розцінювати ситуацію, коли Kmod < Kmax і, відпо-
відно, S1 < 1. Виходячи з гіпотези про принципове пере-
важання небажаних відхилень від найбільш очікуваного 
сценарію в межах деякої господарської діяльності або 
заходу, покладемо значення параметра рівним 0,75. Тоді 
кількісні характеристики розбіжностей в оцінках ступе-
ня ризику на основі теоретико-ймовірнісного підходу і 
методу Недосєкіна – Воронова набудуть значень, які на-
ведені в табл. 3. 

Аналіз даних табл. 3 показує, що зниження значен-
ня параметра S1 до 0,75 в межах градацій мінімального 
і невеликого ризику майже не змінює порівняно з попе-
редньою ситуацією (S1 = 1) рівень узгодженості/неузго-
дженості між якісними інтерпретаціями (розпізнаван-
нями) оцінок ступеня ризику, отриманих за допомогою 
альтернативних методів. Середня величина розбіжно-
сті в межах зазначених градацій становить відповідно 
0,0236 і 0,0953. Величина розбіжності для середнього 
значення в межах даних градацій дорівнює відповідно 
0,0380 і 0,1019. Додамо до цього, що для правого кінця 
інтервалу значень розглядуваних градацій розбіжність 
становить відповідно 0,0655 і 0,1190. Тобто в розгляду-
ваній ситуації, так само, як це мало місце для S1 = 1, якщо 
ступінь ризику згідно з методом Недосєкіна – Воронова 
виявиться мінімальним, то згідно з методом на основі 
теоретико-ймовірнісної методології він буде або також 
мінімальним, або невеликим, ближче до мінімального, 
ніж до середнього. Якщо ж ступінь ризику згідно з мето-
дом Недосєкіна – Воронова буде невеликим, то згідно з 
методом на основі теоретико-ймовірнісного підходу він 
з великою можливістю може виявитися середнім. 

Також, якщо за умови S1 = 0,75 ступінь ризику згід-
но з методом Недосєкіна – Воронова виявиться середнім, 
то згідно з методом на основі теоретико-ймовірнісної 
аналогії він гарантовано буде високим, з тенденцією 
ближче до середнього, ніж до максимального, оскільки 
для лівого кінця інтервалу значень розглядуваної града-
ції розбіжність між альтернативними оцінками ступеня 
ризику дорівнює, як вже було зазначено вище, близько 
0,1190, середня величина розбіжності в межах даної гра-
дації становить близько 0,1207, а для правого кінця ана-
лізованої градації розбіжність дорівнює близько 0,1198.

Зрозуміло, що використана в межах проведеного 
аналізу шкала градацій ступеня ризику не є єдино мож-
ливою або універсальною. Самими її авторами – І. Г. Ла - 
пустою та Л. Г. Шаршуковою – вона репрезентується як 
результат емпіричного узагальнення, з урахуванням на-
укового доробку в цій сфері, який належить Т. Бачкаї, 
В. Рудашевському, К. Татеїсі, а з другого боку, вони під-
креслюють її умовний характер. З приводу останнього 

Таблиця 3

Аналіз розбіжностей між оцінками ступеня ризику для методу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії  
та методу Недосєкіна – Воронова (S1 = 0,75)

Інтервал значень 
(градація)  

ступеня ризику

Найменування  
або якісна 

ідентифікація 
інтервалу 
(градації)

Інтервал значень 
параметра α1, що 
відповідає даній 
градації ступеня 

ризику

Середня 
величина 

розбіжності 
для даного 
інтервалу

Значення  
параметра α1, що 
відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

Величина 
розбіжності, що 

відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

0,00–0,10 мінімальний 0,000 – 0,470 0,0236 0,343 0,0380

0,10–0,30 невеликий 0,470 – 0,747 0,0953 0,634 0,1019

0,30–0,40 середній 0,747 – 0,833 0,1207 0,793 0,1214

0,40–0,60 високий 0,833 – 0,950 0,1050 0,899 0,1056

0,60–0,75 максимальний 0,950 – 1,000 0,0474 0,980 0,0440

0,75–0,80 максимальний Дані значення ступеня ризику в межах прийнятих припущень 

min mod 1( , 0,75)K G K S    не досягаються0,80–1,00 критичний
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вони, зокрема, зауважують [13, с. 114]: «У будь-якому 
випадку, остаточне рішення щодо допустимої для кон-
кретної угоди ймовірності небажаного результату зали-
шається за підприємцем». 

Поряд з шкалою, запропонованою І. Г. Лапустою 
та Л. Г. Шаршуковою, окремий інтерес становить 
шкала градацій ступеня ризику, яка використову-

ється в роботі О. О. Недосєкіна і З. І. Абдулаєвої [14, с. 75]. 
Пріоритетною сферою її застосування, як можна судити 
на основі змісту зазначеної публікації, слід вважати про-
екти реального інвестування та інвестиційно-інноваційну 
діяльність підприємства. Порівняно з попередньою шка-
лою дана шкала висуває більш жорсткі вимоги стосовно 
рівня ризику, який припускає рішення на користь реа-
лізації аналізованої господарської діяльності або заходу 
(проекту), і містить у своєму складі три градації:

 прийнятний ризик, який визначається ступе-
нем ризику менше 10 %;

 граничний ризик, якому відповідає величина 
ризику від 10 % до 20 %;

 неприйнятний ризик, якщо ступінь ризику пе-
ревищує 20 %.

Доцільно проаналізувати розбіжності в оцінках 
ступеня ризику для альтернативних нечітко-множинних 
методів в межах представленої трирівневої шкали. Одер-
жані результати відображені в табл. 4. Керуючись мір-
куваннями, наведеними раніше, параметр S1 при цьому 
було зафіксовано на рівні 0,75.

Аналіз даних табл. 4 дає можливість зробити такі 
висновки:

 для градації, яка відповідає прийнятному сту-
пеню ризику, можливі розбіжності для порів-
нюваних альтернативних методів у середньому 
становлять близько 0,0236. При цьому вели-
чина розбіжності, що відповідає середньому 
значенню для даної градації, дорівнює близько 
0,0380. Можна до цього додати, що для правого 
кінця інтервалу значень розглядуваної градації 
розбіжність становить близько 0,0655. Це озна-
чає, що якщо ступінь ризику згідно з методом 
Недосєкіна – Воронова виявиться прийнятним, 
то згідно з методом на основі теоретико-ймо-

вірнісної методології в більшості випадків він 
буде також прийнятним, у решті випадків – гра-
ничним, за мізерним виключенням ближче до 
прийнятного, ніж до неприйнятного;

 для градації, яка відповідає граничному ступеню 
ризику, можливі розбіжності в межах порівню-
ваних методів у середньому становлять 0,0842. 
При цьому величина розбіжності, що відпо-
відає середньому значенню для даної градації, 
дорівнює 0,0861. Доцільно до цього додати, що 
для правого кінця інтервалу значень розгляду-
ваної градації розбіжність становить близько 
0,1021. У цілому це означає, що якщо ступінь 
ризику згідно з методом Недосєкіна – Воронова 
буде граничним, то згідно з методом на основі 
теоретико-ймовірнісного підходу він у більшо-
сті випадків буде неприйнятним, у решті (при-
близно в 30 %) випадків – також граничним.

ВиСНОВКи
Результати проведеного дослідження переконли-

во свідчать, що можливі розбіжності в оцінках ступеня 
ризику на основі різних нечітко-множинних методів 
є такими, що орієнтація на той чи інший метод здатна 
принципово вплинути на управлінське рішення. Тобто 
альтернативні оцінки ступеня ризику в межах якоїсь 
шкали його градацій (у роботі їх було використано дві: 
шести- і трирівнева) можуть конфліктувати між собою. 
Найменшою мірою це стосується градації мінімального 
(якщо використовується шестирівнева шкала), або при-
йнятного (в разі звернення до трирівневої шкали) ризи-
ку. Скажімо, якщо згідно з методом Недосєкіна – Воро-
нова, який у роботі обрано за базу порівняння, ступінь 
ризику виявиться мінімальним (прийнятним), то згідно 
з методом на основі теоретико-ймовірнісної аналогії він 
скоріше за все також буде мінімальним (прийнятним), 
або дуже близьким до мінімального (прийнятного). Си-
туація докорінно змінюється вже для наступної градації. 
Конкретно це виражається в такому. Якщо в межах шес-
тирівневої шкали метод Недосєкіна – Воронова покаже 
невеликий ступінь ризику, то згідно з методом на основі 
теоретико-ймовірнісного підходу має місце велика мож-
ливість, що він буде середнім. У разі ж використання 

Таблиця 4

Аналіз розбіжностей між оцінками ступеня ризику для методу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії 
та методу Недосєкіна – Воронова в межах трирівневої шкали (S1 = 0,75)

Інтервал значень 
(градація)  

ступеня ризику

Найменуван-
ня або якісна 
ідентифікація 

інтервалу 
(градації)

Інтервал значень 
параметра α1, що 
відповідає даній 
градації ступеня 

ризику

Середня 
величина 

розбіжності 
для даного 
інтервалу

Значення па-
раметра α1, що 

відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

Величина 
розбіжності, що 

відповідає серед-
ньому значенню 

для даної градації 
ступеня ризику

0,00–0,10 прийнятний 0,000 – 0,470 0,0236 0,343 0,0380

0,10–0,20 граничний 0,470 – 0,635 0,0842 0,560 0,0861

0,20–0,75 неприйнятний 0,635 – 1,000 0,1028 0,884 0,1105

0,75–1,00 неприйнятний
Дані значення ступеня ризику в межах прийнятих припущень 

min mod 1( , 0,75)K G K S    не досягаються
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трирівневої шкали, якщо ступінь ризику за допомогою 
методу Недосєкіна – Воронова буде граничним, то згід-
но з методом на основі теоретико-ймовірнісного підходу 
він в більшості випадків буде вже неприйнятним.

Якщо керуватися суто формальними міркування-
ми, то в межах представлених в роботі трьох альтер-
нативних методів можна рекомендувати як основний 
використовувати метод Недосєкіна – Воронова, який 
в разі трикутної нечіткості критерію економічної ді-
яльності або заходу показує середнє арифметичне між 
значеннями ступенями ризику, одержаними за допомо-
гою двох інших методів. Якщо ж спробувати встановити 
структуру пріоритетності для розглядуваних методів 
виходячи з рівня їх теоретичної обґрунтованості, то в 
межах наявних на сьогодні уявлень не визначені якісь 
чіткі підстави (у всякому разі нам вони невідомі), щоб, 
скажімо, метод Недосєкіна – Воронова вважати більш 
обґрунтованим, ніж його модифіковану версію, або ме-
тод на основі теоретико-ймовірнісної аналогії. У контек-
сті останнього одержані в цьому дослідженні результати 
служать теоретичним підґрунтям для відповідального й 
осмисленого підходу до орієнтації на той чи інший ме-
тод вимірювання ризику під час підготовки і прийняття 
управлінського рішення в ситуації нечітких даних. 

На завершення доцільно також додати, що акту-
альним напрямом наукових розвідок сучасної ризиколо-
гії залишається проблема формування цілісної методо-
логії кількісного аналізу ризику, яка б охоплювала наявні 
на сьогодні теорії моделювання невизначеності.             

ЛІТЕРАТУРА

1. Soft computing for risk evaluation and management: ap-
plications in technology, environment, and finance / [Editors Da 
Ruan, Janusz Kacprzyk, Mario Fedrizzi]. – Heidelberg-New York : 
Physica-Verlag, 2001. – IX, 514 p.

2. Georgescu, I. Possibility Theory and the Risk / I. Georges-
cu. – Berlin-Heidelberg : Springer, 2012. – XII, 124 p.

3. Intelligent Systems and Decision Making for Risk Analysis 
and Crisis Response: Proceedings of the 4th International Confer-
ence on Risk Analysis and Crisis Response, 27–29 August 2013, 
Istanbul, Turkey / Editors Chongfu Huang, Cengiz Kahraman. – Lon-
don : Taylor & Francis Group, 2013. – 950 p.

4. Chaudhuri, A. Quantitative modeling of operational risk 
in finance and banking using possibility theory / A. Chaudhuri,  
S. K. Ghosh. – Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London : 
Springer, 2016. – XVI, 190 p. 

5. Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ рис-
ка фондовых инвестиций / А. О. Недосекин. – СПб. : Типография 
«Сезам», 2002. – 181 с. 

6. Севастьянов П. В. Невероятностная концепция риска 
в оптимизации портфеля [Электронный ресурс] / П. В. Севастья-
нов, Л. Г. Дымова. – Режим доступа : http://www.ifel.ru/br1/12.pdf

7. Деревянко П. М. Модели и методы принятия страте-
гических решений по распределению реальных инвестиций 
предприятия с применением теории нечетких множеств : дис. 
... канд. экон. наук : спец. 08.00.13 / П. М. Деревянко. – Санкт-
Петербург, 2006. – 224 с. 

8. Птускин А. С. Нечеткие модели и методы в менедж-
менте : учебное пособие / А. С. Птускин. – М. : Издательство 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 216 с.

9. Гавриленко М. А. Применение теории нечетких мно-
жеств в оценке рисков инвестиционных проектов / М. А. Гаври-
ленко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 5. – С. 75–80.

10. Тищук Т. А. Економіко-математичне моделювання 
процесів управління проектами на основі теорії нечітких мно-
жин : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.03.02 / Т. А. Тищук. – До-
нецьк, 2001. – 160 с.

11. Коцюба О. С. Нечітко-множинні методи вимірювання 
господарського ризику / О. С. Коцюба // Економіка: проблеми 
теорії та практики : збірник наукових праць. – Вип. 241: в 5 т. –  
Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 668–699. 

12. Коцюба О. С. Кількісне оцінювання господарського 
ризику в межах нечітко-множинної методології / О. С. Коцюба 
// Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – К. : КНЕУ, 
2015. – Вип. 36. – С. 195–208.

13. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятель-
ности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : Инфра-М, 1998. – 223 с.

14. Абдулаева З. и. Стратегический анализ инновацион-
ных рисков / З. И. Абдулаева, А. О. Недосекин. – СПб. : СПбПУ, 
2013. – 150 с.

REFERENCES

Abdulayeva, Z. I., and Nedosekin, A. O. Strategicheskiy analiz 
innovatsionnykh riskov [Strategic analysis of innovative risks]. St. Pe-
tersburg: SPbPU, 2013.

Chaudhuri, A., and Ghosh, S. K. Quantitative modeling of op-
erational risk in finance and banking using possibility theory. Cham; 
Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer, 2016.

Derevyanko, P. M. “Modeli i metody prinyatiya strate-
gicheskikh resheniy po raspredeleniyu realnykh investitsiy pred-
priyatiya s primeneniyem teorii nechetkikh mnozhestv“ [Models 
and methods of strategic decision-making on the distribution of 
real investments of the enterprise with use of fuzzy set theory]. Dis. 
... kand. ekon. nauk : 08.00.13, 2006.

Georgescu, I. Possibility Theory and the Risk. Berlin; Heidel-
berg: Springer, 2012.

Gavrilenko, M. A. “Primeneniye teorii nechetkikh mnozhestv 
v otsenke riskov investitsionnykh proektov“ [Application of fuzzy 
set theory in risk assessment of investment projects]. Audit i finans-
ovyy analiz, no. 5 (2013): 75-80.

Intelligent Systems and Decision Making for Risk Analysis and 
Crisis Response. London: Taylor & Francis Group, 2013.

Kotsyuba, O. S. “Nechitko-mnozhynni metody vymiriuvan-
nia hospodarskoho ryzyku“ [Fuzzy methods of measurement of 
business risk]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 3, no. 241 
(2008): 668-699.

Kotsyuba, O. S. “Kilkisne otsiniuvannia hospodarskoho ryzyku 
v mezhakh nechitko-mnozhynnoi metodolohii“ [Quantitative assess-
ment of business risk within the framework of fuzzy methodology]. 
Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, no. 36 (2015): 195-208.

Lapusta, M. G., and Sharshukova, L. G. Riski v predprinimatel-
skoy deyatelnosti [Risks in business]. Moscow: Infra-M, 1998.

Nedosekin, A. O. Nechetko-mnozhestvennyy analiz riska fon-
dovykh investitsiy [Fuzzy multiple risk analysis of stock investment]. 
St. Petersburg: Sezam, 2002.

Ptuskin, A. S. Nechetkiye modeli i metody v menedzhmente 
[Fuzzy models and methods in management]. Moscow: Izd-vo 
MGTU im. N. E. Baumana, 2008.

Sevastianov, P. V., and Dymova, L. G. “Neveroyatnostnaya kon-
tseptsiya riska v optimizatsii portfelya“ [The improbability of the con-
cept of risk in portfolio optimization]. http://www.ifel.ru/br1/12.pdf

Soft computing for risk evaluation and management: applica-
tions in technology, environment, and finance. Heidelberg; New York: 
Physica-Verlag, 2001.

Tyshchuk, T. A. “Ekonomiko-matematychne modeliuvannia 
protsesiv upravlinnia proektamy na osnovi teorii nechitkykh mno-
zhyn“ [Economic-mathematical modeling of project management 
processes based on the theory of fuzzy sets]. Dys. ... kand. ekon. 
nauk : 08.03.02, 2001.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

		о
СВ

іт
а 

і н
ау

ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016 113

УДК 338.2

АНАлИЗ РыНКА ОбРАЗОвАТЕльНых уСлуг уКРАИНы в КОНТЕКСТЕ  
СОцИАльНО-эКОНОМИчЕСКОй бЕЗОпАСНОСТИ

© 2016 Гирман а. П., ЗЕмЛяноЙ д. а., ГнатчЕнко к. С. 

УДК 338.2

Гирман А. п., Земляной Д. А., Гнатченко К. С. Анализ рынка образовательных услуг Украины в контексте  
социально-экономической безопасности
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Вопрос реформирования рынка образовательных 

услуг является важным и актуальным сегодня, по-
скольку с ним связано обеспечение квалифициро-

ванными кадрами экономики страны и, по большому сче-
ту, её социально-экономической безопасности. Ведь безо-
пасность предполагает защищенность жизненно важных 
интересов каждого гражданина, общества и государства 
(в том числе в социальной и гуманитарной сфере).

В последнее время все больше обостряется про-
блема несоответствия рынка образовательных услуг 
потребностям рынка труда, что обусловливает необхо-
димость научных исследований. Современные ученые  
В. Дмитриев, И. Каленюк, Н. Кондратьев, О. Костенко, 
О. Кратт, В. Кремень, А. Гирман и др. [1–3; 5–8] работа-
ют над решением проблем в этой сфере. 

Перед образовательной сферой всегда стояла про-
блема подготовки выпускников с уровнем квалифика-
ции, адекватным спросу на работников определенной 
специальности. Необходимость определять изменения 
объемов спроса на образовательные услуги с целью 
адаптации к ним системы образования также не нова. 

Как любой другой рынок, рынок образовательных 
услуг предполагает наличие специфического продукта 
или услуги (знаний, умений и навыков личности); цены 
обучения; направлений распределения и продвижения 
этих услуг на рынок. Услуга профессионального образо-
вания является товаром особого рода. Поэтому потреб-
ность в услугах образования как общественного блага 
выражается через механизм общественного выбора в 
виде принятия решения относительно поступления в 
конкретное учебное заведение, на тот или иной факуль-
тет, вообще избрания соответствующего престижного 
и привлекательного уровня образования. Этот выбор 
подвергается влиянию многих факторов. Так, уровень 
спроса населения на услуги образования может варьи-
ровать в связи с правилами приема в учебные заведе-
ния, уровнем требований к качеству знаний абитури-
ентов, а также с престижем на отдельные профессии и 
специальности.

Оценить рынок образовательных услуг достаточ-
но сложно. Его эффективность проявляется только че-
рез рынок труда, где сосредоточен профессионально-
квалификационный потенциал молодых специалистов 
и где происходит их профессиональная самореализация 
(рис. 1).

Методика диагностики конъюнктуры рынка об-
разовательных услуг, может заключаться в осуществле-
нии комплексной экономической оценки посредством 
системы таких показателей как спрос, предложение, 
их пропорциональность, сбалансированность, циклич-
ность и стихийность рынка образовательных услуг в 
условиях трансформации и интеграции в международ-
ный образовательный рынок. То есть система конъюн-
ктурных показателей, приобретает вид: спрос на обра-
зовательные услуги (количество поданных заявлений 
для поступления, динамика и эластичность спроса); 
предложение образовательных услуг (лицензированный 
объем набора; количество вузов, функционирующих на 
рынке; количество и направления подготовки специали-
стов, что предлагают вузы на рынке труда); пропорцио-
нальность и сбалансированность рынка (соотношение 
спроса и предложения, численность студентов, зачис-
ленных на первый курс, общая численность студентов, 
уровень цен). Они являются важнейшими индикатора-
ми ситуации на рынке образовательных услуг.

Поэтому структуру конъюнктуры рынка образо-
вательных услуг вузов целесообразно рассмотреть че-
рез диагностику ее элементов, раскрытие их природы 
и определения динамики. Анализ этих составляющих 
позволит определить место вузов на рынке образова-
тельных услуг и прогнозировать конъюнктуру рынка 
образовательных услуг в будущем, а также определять 
пропорциональность между рынком образовательных 
услуг и рынком труда. 

Стоит заметить, что анализируя спрос и предло-
жение на рабочую силу, нагрузки на вакансию и 
тому подобное, следует учитывать следующее:

 далеко не все незанятое население обращается 
в центры занятости, потому, что существует 
много альтернативных и зачастую более эф-
фективных, форм трудоустройства (через не-
государственные агентства, кадровые службы, 
сеть Internet, по рекомендациям знакомых). Ис-
ходя из этого, объем безработных и незанятых в 
стране на полном рынке труда гораздо больше, 
и по предварительным расчетам, почти вчетве-
ро превышает его официальную отметку;

 не все работодатели подают полную информа-
цию о имеющихся вакансиях и свободных ра-

Спрос

Спрос

– должность;
– карьера 

– рабочие места
– количество образованных
   людей по сферам
   и уровням знаний

 
 

     

РЫНОК ТРУДА 

 

 

Предложение Предложение

 

 – интересы работодателей;
– количество людей
    с соответствующими знаниями 

 

 

 

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг
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бочих местах. Обычно наиболее привлекатель-ь-
ные, в т. ч. материально, вакансии заполняются 
предприятиями (фирмами) самостоятельно 
или посредством рекрутинговых, хендхантер-
ских и других компаний. То есть на полном 
рынке труда вращается примерно в три раза 
больше вакансий (рабочих мест) от отметки, 
зафиксированной в центрах занятости. По-
следние оперируют в большинстве случаев 
наиболее непривлекательными вакансиями и 
свободными рабочими местами;

 значительная доля выпускников сознательно 
учится только ради диплома и планирует свою 
дальнейшую профессиональную деятельность 
в частичном, отрыве от полученной специаль-
ности. Таким образом, реальная нагрузка на 
рынок труда в квалификационном разрезе со 
стороны выпускников гораздо ниже потенци-
ального или расчетного;

 существует значительная дифференциация 
спроса и предложения на рабочую силу в про-
фессиональном разрезе на региональных и от-
раслевых сегментах отечественного рынка тру-
да. Во многих случаях избыточные профессии в 
одних регионах, являются дефицитными в дру-
гих регионах. Исходя из этого, в предложенном 
анализе важны тенденции, а не конкретные по-
казатели.

Оптимальное функционирование рынка образо-
вательных услуг, как и любого другого рынка, 
в первую очередь зависит от состояния конку-

рентной среды. Продавцы и покупатели должны иметь 
возможность свободно входить на рынок и так же сво-
бодно выходить из него. Поэтому увеличение гибкости 
системы предоставления услуг, уменьшение монополи-
зации, стремление осуществлять свою деятельность с 
учетом конкурентных преимуществ, ориентация на по-
вышение качества образования особо необходимы.

Однако современная политическая и экономиче-
ская ситуации в Украине накладывают свой отпечаток 
на функционирование сферы образования. Как сви-
детельствует статистика, при постоянном ежегодном 
уменьшении выпускников школ уменьшение количе-
ства студентов происходит непропорционально высо-
кими темпами. Соответственно дети, которые закончи-
ли общеобразовательное учебное заведение, все меньше 
поступают в вузы. Одна часть выпускников не способна 
продолжить обучение в вузе из-за определенных соци-
альных и финансовых проблем, другая – ориентирована 
на получение образования за рубежом. Кроме того, про-
должает происходить сокращение количества выпуск-
ников школ из-за негативной демографической ситуа-
ции в стране (табл. 1).

Состояние рынка образовательных услуг отобра-
жено в табл. 2.

таблица 1

Соотношение между выпуском учащихся общеобразовательных учебных заведений и объемом  
государственного заказа [4] 

Учебный год 

Количество лиц, 
которые закончили 
школу и получили 
аттестат о полном 

общем среднем об-
разовании (тыс. чел.) 

Количество лиц, 
обучающихся  

по государ-
ственному зака-

зу (тыс. чел)

Количество лиц, 
обучающихся 
вне государ-

ственного заказа 
(тыс. чел.) 

Количество 
лиц, обуча-
ющихся вне 

государствен-
ного заказа (в %) 

Конкурс (сред-
нее значение)  
на одно место  

государственно-
го заказа (чел.)

2012/2013 329 194,7 134,3 40,8% 1,7 

2013/2014 304 198,2 105,8 34,8% 1,5 

2014/2015* 247 183,1 63,9 25,8% 1,35

примечание: * – без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

таблица 2

Соотношение количества вузов, численности студентов и выпуска специалистов по годам [4; 9]

Учебный год 
Количество вузов, ед. Количество студентов в вузах, 

тыс. чел.
Выпущено специалистов,  

тыс. чел.

I–II уровней 
аккредитации

III–IV уровней 
аккредитации

I–II уровней 
аккредитации

III–IV уровней 
аккредитации

І–ІІ уровней 
аккредитации

III–IV уровней 
аккредитации

2010/11 505 349 361,5 2129,8 111,0 543,7

2011/12 501 345 356,8 1954,8 96,7 529,8

2012/13 489 334 345,2 1824,9 92,2 520,7

2013/14 478 325 329,0 1723,7 91,2 485,1

2014/15* 387 277 251,3 1438,0 79,1 405,4

2015/16* 371 288 230,1 1375,2 73,4 374,0

примечание: * – без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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Следует отметить, что по данным Государствен-

ной службы статистики Украины, количество 
вузов III–IV уровней аккредитации в Украине 

за последние пять учебных лет уменьшилось на 72 за-
ведения, а общее количество студентов в них за этот же 
период уменьшилось на 691,8 тыс. чел. Табл. 3 отражает 
показатели количества вузов III–IV уровней аккредита-
ции в Украине и количества студентов в этих учебных 
заведениях на начало определенного учебного года.

При этом в течение 2010–2015 гг. общеобразова-
тельные учебные заведения выпустили примерно оди-
наковое количество учащихся (в 2010/2011 у. г. – 364 
тыс. чел; в 2011/12 у. г. – 215 тыс. чел.; 2012/13 у. г. – 329 
тыс. чел.; 2013/2014 у. г. – 304 тыс. чел.; 2014/2015 у. г. – 
247 тыс. чел. (см. табл. 3).

Стоит заметить, что рынок образовательных услуг 
характеризуется снижением уровня сбалансированности 
(табл. 4). Из-за этого происходит усиление конкурент-
ных требований к качеству образовательных услуг вузов.

Поскольку формой реализации полученных обра-
зовательных услуг является трудоустройство выпускни-
ков учебных заведений, нами установлены диспропорции 
между выпуском специалистов и потребностью на рынке 
труда. На рынке образовательных услуг наблюдается до-
минирование предложения над спросом. Значительная 
доля специалистов, получающих высшее образование, не 
трудоустраивается по специальности (табл. 5). 

В рамках научного исследования для обоснования 
зависимости между рынком образовательных услуг и 
рынком труда были проанализированы факторы, кото-
рые влияют на спрос на выпускников на рынке труда. 
Это соответствие уровня квалификации выпускника 
требованиям работодателей; насыщенность рынка тру-
да работниками данной специальности; система эконо-
мического стимулирования работодателей и др. 

Было установлено, что на сегодняшний день тру-
доустройство выпускников вузов превратилось в одну 
из острых социальных проблем. Она заключается не 

таблица 3

Сравнение колебания количества выпускников школ и количества студентов в вузах III–IV уровней аккредитации [4]

Учебный год

Колебания выпуска учащихся* общеобра-
зовательными учебными заведениями  
(по сравнению с прошлыми учебными  

годами), тыс. чел.

Уменьшение количества студентов  
высших учебных заведений III–IV уровней 
аккредитации (по сравнению с прошлыми 

учебными годами), тыс. чел.

2010/11 27 ↓ 115,4 ↓ 

2011/12 149 ↓ 175,0 ↓ 

2012/13 114 ↑ 129,9 ↓ 

2013/14 25 ↓ 101,2 ↓ 

2014/15* 57 ↓ 285,7 ↓

примечание: * – без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

таблица 4

Общегосударственная конъюнктура рынка образовательных услуг вузов

показатель
период исследования, год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Принято студентов, тыс. чел.  
Темп роста, %

521,1  
–

419,6 
80,5

441,1 
105

441,9 
100

361,1 
81,7

323,1 
89,5

І–ІІ уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

129,1  
–

105,1 
81,4

99,8 
77,3

93,9 
72,7

69,5 
53,8

63,2 
48,9

ІІІ–ІV уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

392,0  
–

314,5 
80,2

341,3 
87,0

348,0 
88,7

291,6 
74,3

259,9 
66,3

Лицензионный объем, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

264,5  
–

263,4 
99,5

264,4 
100,1

265,2 
100

251,4 
94,8

232,2 
92,3

І–ІІ уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

98,1  
–

78,7  
80

73,8 
93,7

70,5 
95,5

53,2 
75,4

49,1 
92,3

ІІІ–ІV уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

176,4  
–

184,7 
104,7

190,6 
103,9

194,7 
102

198,2 
101,7

183,1 
92,4

Уровень сбалансированности (соотношение спроса  
и предложения) 1,97 1,59 1,66 1,66 1,43 1,39

І–ІІ уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

1,32 : 1  
–

1,33 : 1 
100,1

1,35 : 1 
101,5

1,33 : 1 
98,5

1,31 : 1 
98,5

1,29 : 1 
98,4

ІІІ–ІV уровни аккредитации, всего тыс. чел.  
Темп роста, %

2,22 : 1  
–

1,70 : 1 
76,6

1,79 : 1 
105

1,78 : 1 
99,4

1,47 : 1 
82,6

1,42 : 1 
96,6

Источник: составлено по [4; 9].
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столько в отсутствии рабочих мест, сколько в совре-
менных требованиях работодателей, желающих сразу 
иметь хорошего специалиста, который работал бы за 
невысокую зарплату. Вместе с тем, выпускники стре-
мятся максимально удовлетворить свои материальные 
потребности (получение высокой заработной платы), не 
всегда обладая достаточными практическими навыками 
по полученной специальности. Вследствие разбаланси-
ровки этих интересов возникает проблема безработи-
цы среди молодежи. Кроме того, нужно учесть то, что 
рынок труда нестабилен, испытывает конъюнктурные 
колебания, поэтому меняются его потребности и требо-
вания к молодым специалистам. А учебные заведения,  
в частности их выпускники, не всегда вовремя реагиру-
ют на эти изменения.

ВыВОДы
С целью оптимизации рынка образовательных 

услуг можно рекомендовать развитие партнерства по 
привлечению работодателей, предприятий к непо-
средственному участию в содержании и обновлении 
материально-технической базы учреждений образова-
ния, разработке и реализации образовательных стан-
дартов, повышении качества специалистов. Наряду с 
этим следует сконцентрировать внимание на заключе-
нии контрактов, которые подтверждают будущее трудо-
устройство выпускников и на отчетности о выполнении 
государственных заказов. 

Из изложенного следует, что для решения пробле-
мы взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных 
услуг нужно:

1) разработать новые подходы относительно ме-
ханизма взаимодействия высшего учебного заведения и 
предприятий по вопросам обеспечения подготовки ка-
дров, ответственности работодателей за использование 
квалифицированной рабочей силы;

2) разработать механизм трудоустройства выпуск-
ников высших учебных заведений с приспособлением 

определенного организационно-распорядительного ме-
ханизма к условиям рыночной экономики в обществе.

Учитывая это, очевидно стоит адаптировать к 
украинским реалиям зарубежный опыт комбинирован-
ной системы обучения, при которой обучение прерыва-
ется периодами практической деятельности (система 
сэндвич). В этой системе дневное образование после 
третьего года обучения прерывается годом работы по 
избранной специальности в организации. В этот пери-
од обучение осуществляется по заочной форме. После 
усвоения первичных профессиональных навыков сту-
дент снова возвращается к стационарной форме обу-
чения, при которой половина предметов должны выби-
раться студентом, учитывая будущую профессиональ-
ную деятельность

То есть сегодня государственной задачей должно 
стать создание социально-экономических меха-
низмов, которые способны включать студента в 

сферу интересов предпринимательских структур. Пред-
приятия же, в свою очередь, должны быть заинтересо-
ваны предоставлять студентам места для прохождения 
практики, формировать перспективный спрос на моло-
дых специалистов на основе внедрения новых техноло-
гий, наработанных высшими учебными заведениями. 

На сегодня предприятия не проявляют заинтере-
сованности в сотрудничестве с вузами. Поэтому отсут-
ствие государственной стратегии развития взаимодей-
ствия науки и производства привело к тому, что главные 
наукоемкие отрасли либо находятся в состоянии глубо-
кой депрессии, либо ориентируются на использование 
преимущественно зарубежных новинок.

Учитывая изложенное, следует обеспечивать взаи-
модействие рынка труда и рынка образовательных услуг 
путем изучения их состояния и разработки текущих и 
стратегических прогнозов. Трансформация общества 
на рыночных началах, формирование информационной 
цивилизации требуют новой концепции образования, 
переосмысление его роли, форм организации и финан-

таблица 5

Количество зарегистрированных безработных и количество вакансий, по состоянию на 1 марта 2016 г.

Количество зарегистрированных 
безработных, тыс. чел.

Количество вакансий, 
тыс. ед.

Руководители, менеджеры 66,9 2,7

Профессионалы 42,1 4,9

Специалисты 48,8 3,8

Служащие 30,0 1,5

Работник сферы торговли и услуг 75,1 5,4

Квалифицированные рабочие сельского и лесного  
хозяйства 26,0 1,0

Квалифицированные рабочие с инструментом 52,1 6,9

Рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования 
и машин 91,1 8,6

Простейшие профессии 76,1 4,1

Всего 508,2 38,9

Источник: составлено по [10].
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сирования. Изменения в системе образования должны 
стать решающим фактором устойчивого экономическо-
го роста государства.                    
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ОцІНювАННя яКОСТІ вИщОї ОСвІТИ ТА НАвчАльНО-вИРОбНИчОї ДІяльНОСТІ ОСвІТНІх 
ОРгАНІЗАцІй НА ОСНОвІ АКРЕДИТАцІйНИх КРИТЕРІїв
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Станкевич І. В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі 
акредитаційних критеріїв

Метою статті є узагальнення національного та світового досвіду оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх 
організацій на основі акредитаційних критеріїв. Автором статті обґрунтовано, що серед існуючих підходів та моделей оцінювання якості вищої 
освіти певне місце посідає акредитаційна модель, критерії якої носять обов’язковий характер, закріплений на державному рівні через відповідні 
законодавчо-нормативні акти. Чинна в Україні модель акредитації освітніх організацій дає можливість оцінити, передусім, ресурсне забезпе-
чення освітнього процесу та результати навчання особистостей, при цьому залишаючи поза увагою оцінювання усіх інших результатів вищої 
освіти та задоволеності вимог усіх зацікавлених сторін. Натомість акредитаційні моделі оцінювання якості вищої освіти інших країн світу 
оцінюють як процеси та ресурси, так і відповідність отриманих результатів встановленим цілям. Такий підхід до оцінювання забезпечується 
шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості вищої освіти. Отримані результати досліджень можуть бути застосовні 
в подальшому для розроблення системи критеріїв та показників оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх 
організацій та їх конкретизації.
Ключові слова: акредитаційна модель, критерії оцінювання, навчально-виробнича діяльність, освітня організація, якість вищої освіти.
Табл.: 1. Бібл.: 21. 
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Целью статьи является обобщение национального и мирового 
опыта оценивания качества высшего образования и учебно-про из-
водственной деятельности образовательных организаций на основе 
аккредитационных критериев. Автором статьи обосновано, что сре-
ди существующих подходов и моделей оценки качества высшего об-
разования определённое место занимает аккредитационная модель, 
критерии которой носят обязательный характер, закреплённый на 
государственном уровне через соответствующие законодательно-
нормативные акты. Действующая в Украине модель аккредитации 
образовательных организаций даёт возможность оценить, прежде 
всего, ресурсное обеспечение образовательного процесса и резуль-
таты обучения личностей, при этом оставляя без внимания оцени-
вание всех результатов высшего образования и удовлетворённости 
требований всех заинтересованных сторон. В то же время аккреди-
тационные модели оценивания качества высшего образования дру-
гих стран мира оценивают как процессы и ресурсы, так и соответ-
ствие полученных результатов установленным целям. Такой подход 
к оценке обеспечивается путём проведения внутреннего и внешнего 
оценивания качества высшего образования. Полученные результаты 
исследований могут быть применимы в дальнейшем для разработки 
системы критериев и показателей оценки качества высшего образо-
вания и учебно-производственной деятельности образовательных 
организаций и их конкретизации.
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The article is concerned with generalizing the national and global experi-
ence of assessing quality of both the higher education and the educational-
production activity of educational institutions on the basis of accreditation 
criteria. The author of the article has substantiated that, among the existing 
approaches and models for assessing the higher education quality, the ac-
creditation model takes a specific place, its criteria are mandatory, fixed at 
the national level through relevant legislation and regulations. The current 
model of accreditation of educational institutions in Ukraine makes possible 
to evaluate, first and foremost, the resource supply of educational process 
together with education results with relation to personalities, while ignoring 
the entire results of evaluation of higher education as well as satisfaction of 
the requirements by all parties interested. At the same time, the accreditation 
models for assessment of the higher education quality in the other world's 
countries are evaluating both processes and resources, as well as correspon-
dence of the obtained results with the declared purposes. Such approach to 
assessment is provided by carrying out internal and external evaluation of 
the quality of higher education. The research results can be applied in the 
future for development of the system of criteria and indicators for assessing 
both the quality of higher education and the educational-production activity 
of educational institutions and concretization of them.
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Якість вищої освіти (надалі – ВО), у сучасних умо-
вах розвитку суспільства, є не просто актуаль-
ною категорією дослідження науковців, а, пере-

дусім, осередком управління навчально-виробничою 

діяльністю освітніх організацій (надалі – ОО). Кількісне 
оцінювання якості ВО та навчально-виробничої діяль-
ності ОО дає можливість як виявити проблеми та пер-
спективи розвитку окремих ОО, так і прийняти рішення 
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про взаємовизнання освітніх програм (спеціальностей) 
та результатів діяльності ОО між країнами світу. Але 
така можливість може бути забезпечена лише шляхом 
застосування уніфікованого підходу до оцінювання, за-
снованого на узгоджених критеріях (показниках) оціню-
вання якості.

Переважною більшістю існуючих підходів та мо-
делей оцінювання якості ВО застосовується або 
суто формальний підхід, заснований на статич-

них показниках діяльності ОО, який не відображає ре-
ального стану справ в ОО, або пропонуються такі кри-
терії та показники оцінювання, які, «копіюючи» моделі 
оцінювання інших країн світу, не враховують особливос-
ті та структуру національної освітньої системи. Рядом 
підходів та моделей оцінюються процеси, що формують 
результати ВО та їх ресурсне забезпечення, забуваючи 
про оцінювання самих результатів та визначення задо-
воленості вимог споживачів та інших зацікавлених сто-
рін у якості ВО. Саме такий підхід покладено в сучасну 
національну модель акредитації освітньої програми (спе-
ціальності) чи ОО в цілому, що викликає необхідність її 
дослідження, зокрема проведення аналізу та порівняння 
україн ських реалій із зарубіжним досвідом застосування 
ак редитаційних критеріїв для оцінювання якості ВО та 
навчально-виробничої діяльності ОО з розробленням 
відповідних рекомендацій, спрямованих на формування 
уніфікованого підходу до оцінювання якості ВО.

Оцінюванню якості ВО та навчально-виробничої 
діяльності ОО присвячено чимало наукових праць, зо-
крема таких авторів та науковців, як: Азгальдова Г. Г., 
Балацького Є. В., Борисової І. І., Віткіна Л. М., Лаптє- 
ва С. М., Локшиної О. І., Михайліченко М. В., Момот А. І.,  
Мирошніченко Є. В., Михацької О. В., Піддубної С. М., 
Фінікова Т. В., Цюк О., Шинкарук В. Д. [1–9] тощо, які 
розглядають різні аспекти оцінювання та пропонують 
до застосування ту чи іншу модель – від моніторинго-
вих, заснованих на статистичних даних діяльності ОО, 
незалежних рейтингових моделей оцінювання до моделі 
процесного підходу відповідно до вимог стандарту ISO 
9001. Застосування акредитаційних критеріїв в оціню-
ванні якості ВО та навчально-виробничої діяльності 
ОО у науковому просторі майже не досліджується, за 
винятком робіт [5, 7], що свідчить про недосконалість 
існуючих підходів до оцінювання якості ВО. 

Метою статті є узагальнення національного та 
світового досвіду оцінювання якості ВО та навчально-
виробничої діяльності ОО на основі акредитаційних 
критеріїв з розробленням вимог і рекомендацій щодо 
уніфікованого підходу до процесу оцінювання якості ВО 
на державному рівні. 

У попередніх дослідженнях автора статті [10–12], 
а також у дослідженнях інших науковців [1–9], присвя-
чених оцінюванню якості освітніх послуг, якості ВО та 
навчально-виробничої діяльності ОО, було виділено 
ряд основних моделей, за якими може бути здійснено 
оцінку якості ВО та навчально-виробничої діяльності 
ОО, а саме:
 моніторингові моделі – моделі оцінювання ді-

яльності ОО, засновані на статистичних даних;

 акредитаційні моделі – моделі оцінювання від-
повідності якості ВО та навчально-виробничої 
діяльності ОО встановленим державою вимо-
гам і нормативам;

 рейтингові моделі – моделі визначення рей-
тингу ОО серед інших у певній інституційній 
групі за певними ознаками ранжування (за рів-
нем агрегації даних, за методикою проведення 
чи то за методологією побудови);

 моделі ділової досконалості – моделі оцінюван-
ня рівня досконалості процесів ОО відповід-
но до бальної шкали граничних рівнів, що дає 
можливість оцінити свої сильні та слабкі сто-
рони на шляху до досконалості;

 модель процесного підходу – модель оцінюван-
ня результативності діяльності ОО та функцію-
вання процесів системи управління якістю ОО 
відповідно до вимог стандарту ISO 9001.

Кожна з цих моделей моє свої принципи в методо-
логії побудови та використанні критеріїв та показників 
оцінювання якості ВО та навчально-виробничої діяль-
ності ОО. Серед них виокремлюються акредитаційні 
моделі з огляду на те, що вони носять обов’язковий ха-
рактер, закріплений на державному рівні через відпо-
відні законодавчо-нормативні акти.

Оцінювання якості ВО шляхом оцінювання на-
вчально-виробничої діяльності ОО на відпо-
відність встановленим вимогам (нормативам) 

є практикою, яка досить довгий час застосовується в 
освітній діяльності ряду країн світу як акредитаційна 
модель підтвердження спроможності освітньої програ-
ми (спеціальності) чи ОО, в цілому, здійснювати (про-
вадити) освітню діяльність відповідно до державних ви-
мог (стандартів) ВО.

В Україні акредитаційні вимоги розробляються та 
запроваджуються відповідно до Законів України «Про 
освіту» [13], «Про вищу освіту» [14], Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальнос-
тей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах» [15], Наказу Міністерства освіти і науки (на-
далі – МОН) України «Державні вимоги до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчаль-
ного закладу» [16], Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти [17], Ліцензійних умов про-
вадження освітньої діяльності закладів освіти [18] тощо 
та є державно-громадським визнанням спроможності 
ОО провадити освітню діяльність відповідно до стан-
дартів ВО. Акредитаційні критерії визначають мінімаль-
ні нормативи забезпечення ОО науково-педагогічними 
та педагогічними кадрами, матеріально-технічною, на  - 
вчально-методичною, інформаційною базами, якісні ха-
рактеристики надання освітніх послуг, вимоги до освіт-
ньої і наукової діяльності ОО, виконання яких є підста-
вою для прийняття рішення про акредитацію (програ-
ми) спеціальності чи ОО в цілому за рівнями ВО (почат-
ковий, перший, другий, третій). Процедурі акредитації 
передує процедура ліцензування провадження освітньої 
діяльності, яка визначає право ОО (освітньої програми 
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/спеціальності) здійснювати (провадити) освітню ді-
яльність відповідно вимог та порядку, представлених 
в [5, 17]. Процедура акредитації здійснюється напри-
кінці життєвого циклу освітньої послуги, тобто після 
завершення усього терміну навчання здобувачів ВО за 
певною освітньою програмою (спеціальністю) протягом 
останнього навчального року, порядок проведення якої 
досить детально представлено в [5, 15].

Відповідно до Наказу МОН України [16] держав-
ною вимогою акредитації як освітньої програми (спеці-
альності), так і ОО в цілому, є доведення того, що ОО 
дотримується ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності та дотримується нормативних вимог щодо 
якісних характеристик підготовки фахівців за різними 
рівнями ВО. Відповідно до чого, при оцінюванні якості 
ВО за акредитаційною моделлю, застосовуються як лі-
цензійні, атестаційні, так і акредитаційні вимоги, згру-
повані у 5 груп критеріїв, які представлені в норматив-
них документах [16, 17, 18], зокрема:
 кадрове забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері ВО;
 матеріально-технічне забезпечення проваджен-

ня освітньої діяльності у сфері ВО;
 навчально-методичне забезпечення проваджен-

ня освітньої діяльності у сфері ВО;
 інформаційне забезпечення провадження освіт-

ньої діяльності у сфері ВО;
 якісні характеристики підготовки здобувачів 

ВО за її рівнями.

Із запровадженням з 2016 р. нових ліцензійних умов 
[18], було внесено ряд змін, що привело до появи но-
вих критеріїв оцінювання спроможності ОО прова-

дити освітню діяльність. Основні відмінності між кри-
теріями, застосовними в Україні до 2016 р., і чинними з 
2016 р. полягають у такому:
 посилено вимоги щодо кадрового забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері ВО з 
урахуванням нових вимог щодо присудження 
наукових ступенів та вчених звань;

 змінено підхід до навчально-методичного забез-
печення освітнього процесу у призмі компетент-
нісного підходу до навчання здобувачів ВО;

 розширено вимоги щодо інформаційного забез-
печення освітнього процесу, зокрема посилено 
вимоги до веб-присутності ОО в Інтернет-про-
сторі, забезпеченні доступу до англомовних баз 
даних та власних електронних бібліотек.

При цьому наявні зміни стосуються лише вну-
трішніх процесів ОО, які забезпечують отримання ре-
зультатів ВО, змін щодо критеріїв, які оцінюють самі 
результати, не відбулося та вони продовжують визнача-
тися шляхом контрольних замірів знань здобувачів ВО 
за спеціальностями та рівнями освіти.

Відповідно до означених акредитаційних критері-
їв та показників ОО проводять самооцінювання своєї 
діяльності, про що готують відповідний звіт, який пе-
ревіряють на місці експерти з подальшою процедурою 
акредитаційної експертизи МОН України відповідно 
до діючих в країні вимог [15–18] та приймають рішен-

ня про акредитацію, відмову чи умовну акредитацію.  
У ході аналізу нормативних вимог [15–18] та досліджен-
ні акредитаційних критеріїв та показників нами було 
виявлено ряд недоліків чинної в Україні акредитаційної 
моделі оцінювання якості ВО та навчально-виробничої 
діяльності ОО, зокрема: 
 акредитаційна модель спрямована переважно 

на оцінку ресурсного (кадрового та технологіч-
ного) забезпечення освітнього процесу в ОО;

 вихідні параметри – результати ВО, оцінюються 
лише за рівнем знань здобувачів за навчальними 
дисциплінами відповідної освітньо-професійної 
(наукової) програми підготовки шляхом вибір-
кових контрольних замірів знань, що відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» [14] лише 
частково характеризує результати навчання, за-
лишаючи поза уваги результати особистісного 
розвитку та соціальної відповідальності; інсти-
туційні та суспільні результати, що свідчить про 
те, що акредитаційні критерії оцінюють якість 
ВО фрагментарно, не відбиваючи усі бажані ха-
рактеристики якості ВО;

 вимоги зацікавлених сторін, зокрема праце-
давців, враховуються лише при ліцензуванні, 
як первинній процедурі дозволу на проваджен-
ня освітньої діяльності, шляхом аналізу ринку 
праці, регіонального ринку освітніх послуг та 
потреб працедавців у фахівцях певної галузі 
знань, залишаючи поза увагою оцінювання за-
доволеності їх вимог у підготовленості цих са-
мих фахівців після завершення навчання у від-
повідній ОО;

 відсутність прозорості інформації та її істин-
ності (правдивості), що потребує обов’язкового 
її перевіряння на валідність та верифікацію да-
них (простежуваність до першоджерела), відпо-
відно вимог Європейського освітнього просто-
ру, як було розглянуто нами та представлено в 
роботі [10], з відповідним задіянням додатко-
вих часових та людських ресурсів;

 процедура самооцінювання діяльності та ви-
біркове обстеження експертами на місці при-
зводить до суперечливості та неоднозначності 
трактування інформації.

Для усунення окреслених недоліків необхідно про - 
аналізувати світовий досвід в оцінюванні якості ВО на 
державному рівні та застосуванні критеріїв оцінювання, 
зокрема акредитаційних, ряду провідних, у галузі осві-
ти, країн світу (табл. 1). 

В ході аналізу та узагальнення передового світово-
го досвіду оцінювання якості ВО на державному 
рівні, зокрема застосування акредитаційних кри-

теріїв до оцінювання, що представлено в табл. 1, нами 
було виявлено ряд спільних між країнами рис та ряд від-
мінностей, а саме:

1) з одного боку, між країнами відсутній єдиний 
підхід до визначення переліку акредитаційних крите-
ріїв та показників оцінювання якості ВО та навчально-
виробничої діяльності ОО на державному рівні;
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таблиця 1

Світовий досвід оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій  
на державному рівні

Країна Особливості процесу оцінювання якості ВО та навчально-виробничої 
діяльності ОО

Критерії (показники) 
оцінювання

1 2 3

Іспанія

1) Оцінювання якості ВО здійснюється в країні зовнішнім незалежним агент-
ством – Національним агентством з оцінки якості та акредитації ANECA, яке 
забезпечує три основні програми оцінювання:  
– атестацію (програм ВО, персоналу тощо);  
– акредитацію (процес оцінювання навчання);  
– сертифікацію (оцінювання докторських програм та універси тетських 
бібліотек).  
2) Для усебічного оцінювання ОО ANECA розроблено ряд програм 
оцінювання, які за об’єктом поділяються на:  
– оцінювання ступенів навчання та інститутів;  
– оцінювання університетських служб (бібліотек, міжнародних відділів тощо);  
– оцінювання викладацького складу;  
– оцінювання працевлаштування випускників.  
3) При оцінюванні університетських служб застосовується програма AUDIT, 
яка оцінює систему управління якістю в підрозділах ОО на відповідність ви-
могам ISO 9001 [19], відповідно чого видається сертифікат відповідності.  
4) Акредитація спрямована на оцінювання саме результатів навчання,  
зокрема: як здібності (знання, уміння і навички), якими студенти оволоділи, 
задовольняють потреби суспільства і ринку праці, а також потреби науки  
і культурного розвитку суспільства в цілому.  
5) При оцінці враховуються усі елементи, що впливали на процес отримання 
результатів та самі результати.  
6) Процедура акредитації є офіційним і незалежним рішенням про відповід-
ність програми стандартам якості, що здійснюється через самооцінювання 
та зовнішнє оцінювання з оприлюдненням результатів у відкритому доступі 
через засоби масової інформації.  
7) Відповідно до рішення про акредитацію приймаються й інші рішення,  
наприклад – цільове фінансування ОО.  
8) Процедура сертифікації застосовується лише для оцінювання докторсь-
ких програм та університетських бібліотек з метою отримання «Знаку якості» 
та гранту від Міністерства освіти на фінансування, переважно на мобільність 
студентів і викладачів (термін проведення процедури сертифікації – 3 роки)

Групи критеріїв 
оцінювання:  
– цілі;  
– прийом студентів;  
– планування ступеневої 
програми;  
– розвиток ступеневої 
програми та оцінювання 
навчання;  
– керівництво студентами;  
– професорсько-
викладаць кий склад;  
– ресурси та служби;  
– результати;  
– забезпечення якості. 

Кожна із груп критеріїв 
складається із ряду 
показників загальною 
чисельністю 46

Фінляндія

1) Оцінювання якості ВО здійснюється через внутрішнє (самооцінювання) та 
зовнішнє оцінювання відповідно до Закону країни «Про вищу освіту». При 
цьому звіт про самоаналіз публікується у відкритому доступі через засоби 
масової інформації із зауваженнями експертів.  
2) Процедура акредитації забезпечується шляхом проведення аудиту ОО на 
відповідність якості освітньої та наукової діяльності вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001 [19].  
3) За допомогою процедури аудиту порівнюються між собою різні ОО та 
спеціальності відповідно до моделі процесного підходу, яка різниться для 
кожної ОО зважаючи на її особливості та специфіку.  
4) Головною перевагою аудиту є отримання та підтвердження результатів 
діяльності ОО у ВО. Провадить аудит Національна Рада, яка за його резуль-
татами присвоює ОО один із 4 рівнів якості (якість відсутня, зароджується, 
розвивається, найвищий рівень якості).  
5) Аудит надає дані про наступні частини в роботі ОО: навчальний процес та 
служіння нації (національні пріоритети в науці за рахунок яких країна може 
вийти на міжнародний рівень визнання).  
6) У країні немає системи офіційного ранжування ОО

Критерії внутрішнього 
оцінювання 
(самооцінювання):  
– навчальний процес;  
– служіння нації. 

Критерії зовнішнього 
оцінювання:  
– наукові розробки (освіта 
не може існувати без 
науки); 
– працевлаштування 
здобувачів ВО.  
Для отримання валідної 
інформації ОО протягом 
двох років слідкують за 
кар’єрним ростом своїх 
випускників та проводять 
анкетування працедавців

Франція

1) Оцінювання якості ВО здійснюється у двох напрямах: загальна політика 
ОО та оцінка ОО в цілому за показниками, що передбачають оцінювання 
результатів навчання (головним чином – працевлаштування за фахом). 
Критерії та показники оцінювання розробляються Міністерством освіти 
країни та є єдиними для усіх ОО. 

Критерії оцінювання:  
– організація роботи  
(система забезпечення 
якості та фінансова  
система); 
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2) Кожні чотири роки ОО проходять процедуру акредитації, після чого 
укладається угода із Міністерством освіти та ОО.  
3) У країні діє AERES (агенція з оцінювання наукових досліджень та ВО), 
яка за допомогою напівавтономних агенцій перевіряє й оцінює якість та 
відповідність головних цілей ОО та дослідницьких органів, а також стратегій, 
що розробляються цими установами для виконання їх навчальних/дослід-
ницьких завдань, і результатів.  
4) До складу агенції входять представники різних ОО, у тому числі і закор-
донних. Звіт про оцінювання публікується у відкритому доступі через засоби 
масової інформації. Процедура оцінювання триває протягом року.  
5) Також діє Національна комісія з питань сертифікації професійної освіти та 
комісія з питань акредитації інженерної освіти, що є членом ENQA.  
6) Процедура акредитації інженерних програм в країні здійснюється 
відповідно до Європейських стандартів та вимог. Процедура оцінювання 
здійснюється через самооцінювання за допомогою ряду критеріїв. Термін дії 
сертифікату про акредитацію інженерної освіти становить 6 років.  
7) У країні немає системи офіційного ранжування ОО

– компетентність та 
партнерство (зв’язок 
з науково-дослідною 
роботою, міжнародна 
співпраця);  
– студенти та набір (осо-
блива увага приділяється 
знанням іноземної мови, 
міжнародного обміну та 
подвійним дипломам);  
– навчання та практика;  
– працевлаштування;  
– подальше самовдоско-
налення

Японія

1) Оцінювання якості ВО та навчально-виробничої діяльності ОО в країні 
здійснюється в ряд етапів на відповідність державним вимогам, передусім 
щодо створення самої ОО. Зокрема оцінюється: структура ОО, навчальні 
плани, персонал та можливості для навчання здобувачів ВО на відповідних 
рівнях освіти в залежності від типу ОО.   
2) Процедуру підтвердження ОО свого статусу та правоздатності на надання 
освітніх послуг здійснює державна організація MEXT.  
3) Акредитація ОО проводиться лише організаціями, затвердженими MEXT.   
4) Акредитація може бути інституційною (в цілому ОО) або спеціалізованою 
(окремі освітні програми / спеціальності). Інституційна акредитація прово-
диться раз на сім років, спеціалізована – кожні 5 років.  
5) ОО повинна довести свій вклад до академічної успішності та соціального 
прогресу країни шляхом культивування соціально-розвиненої особистості, 
створення нових знань та технологій, розвитку академічної культури тощо.  
6) Державні стандарти та критерії оцінювання якості ВО визначаються 
Асоціацією акредитації університетів Японії (Japan University Accreditation 
Association – JUAA)

Критерії оцінювання:  
– місія та ціль;  
– організація навчання  
та наукових досліджень;  
– організаційна структура 
ОО;  
– навчальний контент 
(зміст освіти), методи та 
результати;  
– зачислення здобувачів ВО;  
– студентська підтримка;  
– освіта та навколишнє 
середовище;  
– внесок у соціальне 
співробітництво;  
– управління та фінанси;  
– забезпечення внутріш-
ньої якості

Джерело: систематизовано автором згідно з даними [5, 20, 21].

Закінчення табл. 1

2) з іншого, застосовується уніфікований підхід до 
процесу акредитації освітньої програми (спеціальності) 
чи ОО в цілому, що передбачає процедури внутрішнього 
(самооцінювання) та зовнішнього оцінювання, зокрема:
 процедура внутрішнього оцінювання (само-

оцінювання) діяльності є основою акредитації 
освітньої програми (спеціальності) чи ОО та 
визначає спроможність ОО гарантувати, що 
якість наданих освітніх послуг є стабільною 
та зорієнтованою на конкретного споживача. 
Внутрішнє оцінювання якості ВО здійснюється 
акредитованими в країні органами оцінювання 
відповідності за результатами ключових проце-
сів забезпечення якості ВО, зокрема навчанням 
та викладанням, а також їх ресурсним забезпе-
ченням. При цьому, основою гарантії стабільної 
якості ВО є система управління якістю ОО, по-
будована на моделі процесного підходу, серти-
фікації якої відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001 [19] забезпечує ОО оціню-
вання усіх процесів (елементів), що впливали 
на отримання результатів ВО;

 процедура зовнішнього оцінювання діяльності 
заснована, переважно, на принципі незалеж-
ності від держави, яка здійснюється незалеж-
ними агенціями, з урахуванням думок як здо-
бувачів ВО, так і працедавців, та характеризує 
ключові досягнення (результати) ОО у сфері 
ВО, зокрема: працевлаштування здобувачів ВО 
за фахом та їх подальший кар’єрний успіх, що 
окреслює загальну спрямованість діяльнос-
ті ОО країн світу на задоволення вимог рин-
ку праці; науково-дослідні розробки, з огляду 
того, що освіта не існує без науки та міжнарод-
ну співпрацю, що окреслює загальносвітові тен-
денції інтернаціоналізації ВО. Для зовнішнього 
оцінювання застосовується досить обмежений 
перелік критеріїв (від двох до дев’яти).

Процедури внутрішнього та зовнішнього оціню-
вання якості ВО є сьогодні не лише характерною рисою 
ряду країн світу, але і головною вимогою забезпечення 
якості ВО в Україні відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» [14], що, з одного боку, спрямоване на 
зменшення витрат як часу, так і фінансів на проведення 
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оцінки, але з іншого, через неопрацьованість та неузго-
дженість критеріїв, ставить під сумнів достовірність да-
них та об’єктивність результатів як внутрішнього само-
оцінювання, так і зовнішнього, зокрема неспроможність 
виявити реальні проблеми ОО у досягненні ключових 
результатів ВО.

З огляду проведеного в роботі узагальнення сві-
тового досвіду оцінювання якості ВО та навчально-ви-
робничої діяльності ОО державному рівні, для усунен-
ня недоліків чинної в Україні акредитаційної моделі 
оцінювання освітніх програм (спеціальностей) чи ОО в 
цілому, слід:
 відійти від підходів до оцінювання якості ВО та 

діяльності ОО, як то: ліцензування, атестація 
чи акредитація, у їх усталеному розумінні. Ці 
три програми повинні перетворитись на ціліс-
ний узгоджений процес оцінювання можливос-
тей, які має ОО для забезпечення освітньої ді-
яльності та результатів, які вона досягла у сфері 
ВО, з урахуванням вимог усіх зацікавлених сто-
рін. При цьому ліцензійні критерії повинні оці-
нювати відповідність умов освітнього процесу 
в ОО встановленим державою вимогам; атес-
таційні критерії – оцінювати зміст та резуль-
тати навчання особистостей встановленим, як 
державою, так і працедавців вимогам; акреди-
таційні критерії – оцінювати якість ВО через 
відповідність встановлених цілей та отриманих 
(досягнутих) результатів ВО;

 визнати, що основними акредитаційними кри-
теріями повинні бути критерії, що оцінюють не 
результати діяльності ОО за видами робіт, як то: 
навчальна, наукова, міжнародна тощо, а вихідні 
результати ВО, що їх отримують споживачі та 
інші зацікавлені сторони як в процесі навчання, 
так і після завершення навчання в ОО, зокрема: 
працевлаштування та особистісний розвиток, 
науково-дослідні результати взаємної співпраці 
між працедавцями та ОО, економічний та інно-
ваційний розвиток суспільства тощо;

 забезпечити незалежність процесу проведення 
оцінювання як від держави, так і самої ОО, що 
забезпечить прозорість та правдивість інфор-
мації, отриманої в ході оцінювання. Внутрішнє 
оцінювання якості ВО повинно здійснюватись 
органами оцінювання відповідності систем 
управління якістю ОО, а зовнішнє – незалеж-
ними агенціями оцінювання якості.

ВИСНОВКИ
У ході проведених нами досліджень, аналізу та 

узагальнення національного та світового досвіду оці-
нювання якості ВО та навчально-виробничої діяльності 
ОО на основі акредитаційних критеріїв, встановлено, 
що на державному рівні оцінювання якості ВО повинно 
відповідати таким вимогам:
 процедура оцінювання повинна складатися із 

двох процесів: внутрішнього та зовнішнього 
оцінювання;

 внутрішнє оцінювання якості ОО повинно бути 
проведено відповідними органами оцінювання 
відповідності та спрямоване на гарантію якос-
ті внутрішніх процесів в ОО, що забезпечують 
отримання якісних результатів ВО. Основою 
внутрішньої гарантії якості повинна стати 
впроваджена та сертифікована відповідно до 
вимог ISO 9001 система управління якістю ОО, 
побудована на моделі процесного підходу до 
управління;

 зовнішнє оцінювання повинно бути проведено 
незалежними від держави агенціями з якості. 
Критерії такого оцінювання повинні охоплюва-
ти основні ключові результати, що забезпечують 
ОО у сфері ВО та визначати задоволеність ви-
мог споживачів та інших зацікавлених сторін;

 критерії оцінювання повинні бути валідними та 
забезпечувати верифікацію даних.

Виконання вищезазначених вимог забезпечить 
уніфікований підхід до процесу оцінювання якос-
ті ВО та навчально-виробничої діяльності ОО на 

державному рівні, що забезпечуватиме можливість по-
рівняння результатів діяльності різних ОО та взаємо-
визнання акредитації освітніх програм (спеціальностей) 
у світовому освітньому просторі шляхом застосування 
узгоджених критеріїв та показників оцінювання, які 
відбиватимуть реальний стан розвитку ВО в країні та 
досягнення поставлених цілей ВО. Подальшими до-
слідженнями автора в цьому напрямку є розроблення 
системи критеріїв та показників оцінювання якості ВО 
та навчально-виробничої діяльності ОО, заснованої на 
результатах у сфері ВО та їх конкретизації.                     
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Модернізація аграрного сектора – це процес 
його техніко-технологічного і ресурсного 
оновлення, досягнення високого рівня конку-

рентоспроможності та стійких темпів розвитку на осно-
ві впровадження агроновацій з дотриманням принципів 
екологічної прийнятності та соціальної спрямованості 
результатів сільськогосподарської діяльності [9, с. 65].
Тому очевидним є впровадження стратегічного під-
ходу до модернізації виробництва шляхом так званого 
подвійного виграшу, пов’язаного як із забезпеченням 
економічної ефективності, так і скороченням шкідли-
вих викидів, радіонуклідного забруднення, ощадного 
використання природних ресурсів, маловідходного 
виробництва. Цілком погоджуємося з позицією докто-
ра економічних наук Н. В. Валінкевич, яка вважає, що 
без цілеспрямованого регулювання та концентрованої 
підтримки держави модернізація підприємств не буде 

інтенсивною, системною, а стане приреченою до зни-
ження темпів оновлення капіталу підприємств та його 
ресурсів [1, с. 64]. 

Економіко-екологічний механізм модернізації дер - 
жавного регулювання розвитку сільськогосподарських 
підприємств зони радіаційного забруднення повинен 
бути адаптований до глобальних тенденцій аграрного 
розвитку, в якому стратегічним напрямом визнано роз-
виток аграрного виробництва на якісно новому рівні 
продуктивних сил і виробничих відносин, з урахуванням 
специфіки Чорнобильської зони. Втілення цих заходів у 
життя вимагає нової якості державного і корпоративно-
го управління, використання нових форм взаємодії дер-
жави, бізнесу та сільськогосподарських підприємств.
Перспективними формами, що отримали розвиток в 
останнє десятиліття, є державно-приватне та міжсекто-
ральне партнерство.
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Мета статті – визначити та обґрунтувати стра-
тегічні перспективи модернізаційних змін державного 
регулювання розвитку сільськогосподарських підпри-
ємствна основі економіко-екологічних принципів та 
інструментів державно-приватного і міжсекторального 
партнерства.

За результатами проведеного нами дослідження 
встановлено, що для досягнення цілей модернізації дер-
жавного регулювання розвитку сільськогосподарських 
підприємств необхідні певні умови, що значною мірою 
обумовлені розвитком механізму державно-приватного 
та міжсекторального партнерства: підвищення інвести-
ційної привабливості та інвестиційного потенціалу окре-
мих сільськогосподарських виробників; маркетингові 
дослідження конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарського виробництва і продукції; системна робота по 
формуванню і розвитку ефективного власника; вдоско-
налення технології виробництва сільськогосподарської 
продукції, що вимагає змін у структурі матеріально-
технічної бази агропромислового комплексу, модерні-
зації галузей зберігання, переробки, транспортування 
та реалізації кінцевої продукції; поліпшення соціальних 
умов та якості життя селян. Надійна державна підтрим-
ка агропромислового виробництва повинна створити 
передумови для розвитку кожного окремого сільсько-
господарського підприємства.

Слід зауважити, що непрозорість механізмів дер-
жавної підтримки сільського господарства в 
Україні, що включає цінове регулювання, вироб-

ничі дотації, субсидії на придбання ресурсів, податкові 
субсидії, кредитну підтримку, фінансування загальних 
послуг і програм сільського розвитку, створює префе-
ренції для нерівномірного доступу сільгоспвиробників 
до розподілу бюджетних коштів. Переважна більшість 
механізмів державної підтримки не узгоджується із су-
часними принципами ринкової організації економіки 
і потребує модернізації. В Україні практично відсут-
ня державна підтримка сільського господарства через 
субсидії чи мінімальні ціни на сільськогосподарську 
продукцію. Обсяг субсидій у валовій доданій вартості 
сільського господарства в Європейському Союзі скла-
дає 21 %, США – 12 % тоді, як в Україні він забезпечений 
менш як на 1 %. У 2013 р. пряма державна підтримка аг-
ропромислового комплексу становила близько 0,2 % ви-
трат бюджету [8, с. 9].

На нашу думку, обов’язковою умовою модерніза-
ції державного регулювання розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств є врахування системи заходів 
економічного та екологічного характеру й передбачення 
розподілу всієї сукупності заходів на дві частини: заходи 
загальнодержавного характеру та заходи, що стосують-
ся практичної діяльності сільськогосподарських під-
приємств (усієї сукупності або частини організацій).

До загальнодержавних заходів необхідно відне-
сти: інвестиції в розширене відтворення родючості 
ґрунтів; інвестиції в нову меліорацію та гідротехнічні 
споруди; підтримка системи насінництва та племінної 
справи в тваринництві; витрати на боротьбу зі шкідни-
ками та хворобами сільськогосподарських рослин і тва-

рин; аграрна освіта і наука; інформаційне забезпечення 
та консультаційні послуги; страхування сільськогоспо-
дарського виробництва; державна участь щодо креди-
тування сільськогосподарського виробництва має сто-
суватися тільки частини процентної ставки, що стано-
вить пільгову частку; ціноутворення (дотування певних 
видів сільськогосподарської продукції, що вироблена за 
державним замовленням для соціальних цілей, або за 
спеціальним призначенням); виведення з обігу неефек-
тивних ресурсів, відновлення природних комплексів та 
охорона навколишнього середовища; інші заходи, до 
яких держава може віднести різні механізми, що моти-
вують виробництво або компенсують вимушені втрати 
підприємств за несприятливої кон’юнктури.

Таким чином, першу групу загальнодержавних за-
ходів закономірно взяти на обслуговування і за-
безпечення за рахунок бюджетних коштів та ви-

вести зі статистики як напрям централізованої держав-
ної підтримки, оскільки сільськогосподарські підприєм-
ства не отримують ці кошти у своє розпорядження.

Що стосується другої частини заходів державної 
підтримки, то їх структура та розміри повинні складати 
статті централізованих витрат, що спрямовуються пря-
мо на підтримку, зокрема конкретних підприємств, пев-
них видів виробництва в контексті галузевих програм 
розвитку, або за рішенням органів управління вищого 
рівня. Це можуть бути разові або системні дотації на 
виробництво, пільгові поставки матеріально-технічних 
ресурсів, в тому числі за лізинговими угодами, надбав-
ки до цін реалізації, субсидії на поповнення основних та 
обігових коштів, субвенції на підтримку господарської 
діяльності, цільові інвестиції в будівництво виробничих 
об’єктів, погашення банківських кредитів за конкретни-
ми об’єктами понад встановлених нормативів, безпово-
ротне спрямування коштів на матеріальне заохочення 
працівників та інше. Такі заходи державної підтримки 
закономірно визнати, як прямі й доцільно віднести (за 
статистикою) до централізованих коштів на розвиток 
сільськогосподарських підприємств.

Наразі як держава, так і окремо взяте сільськогос-
подарське підприємство не здатні поодинці подолати 
екологічні проблеми, що посилюються в процесі гло-
бального економічного розвитку, забезпечити належ-
ний рівень добробуту сільської територій, економічну, 
екологічну та соціальну стабільність. Основним факто-
ром, що визначає розвиток державно-приватного парт-
нерства, вважається наявність інституційного середо-
вища в цій сфері. Ефективна робота органів влади, сіль-
ськогосподарських підприємств та різних громадських 
інститутів, які відповідальні за розвиток державно-при-
ватного партнерства, – це та база, що дозволяє залучати 
приватні інвестиції та регулювати взаємовідносини вла-
ди і бізнесу при реалізації спільних проектів. Зробимо 
спробу визначити цілі, інтереси та очікувані результати 
кожного з них від відповідального партнерства. Якщо 
говорити про загальний зміст взаємовпливу держави, 
сільськогосподарських підприємств і суспільства, то 
йо го можна описати таким чином: держава регулює і 
стимулює аграрну економіку; сільськогосподарські під-
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приємства формують можливості та визначають роз-
виток продовольства на глобальному та національному 
рівнях; суспільство спрямовує і коригує дії держави, 
формує принципи дій держави, визначаючи цінності, 
цілі та певні обмеження для бізнесу.

Державно-приватне партнерство – це співробіт-
ництво між державою України, територіальними грома-
дами в особі відповідних державних органів та органів 
місцевого самоврядування (державними партнерами) й 
юридичними особами, крім державних і комунальних 
підприємств, або фізичними особами-підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на осно-
ві договору в порядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про державно-приватне партнерство» та іншими 
нормативно-правовими актами [3].

У сільському господарстві державно-приватні 
партнерства можуть сприяти розвитку органіч-
ного виробництва. Це вимагає впровадження 

стандартів в екологічній та соціальній сферах, у галузі 
виробництва і переробки, які в перспективі здатні на-
повнити новим змістом державні, а можливо й між-
народні стандарти. Кабінет Міністрів України 13 січня 
2016 р. прийняв рішення про підписання угоди з Євро-
пейським Союзом в рамках стратегії «Європа 2020» про 
участь України в провідній програмі «Конкурентоспро-
можність підприємств малого та середнього бізнесу 
(COSME) (2014–2020)» з бюджетом 2,3 млрд євро, що 
сприятиме розвитку українського підприємницького 
середовища, консультативних та аналітичних послуг, 
пов’язаних з експортно-імпортною діяльністю підпри-
ємств, розширенням торговельно-економічних зв’язків, 
приведенню українського законодавства у сфері малого 
та середнього підприємництва до європейських стан-
дартів [7]. Європейський банк реконструкції та розвит-
ку у 2016 р. планує вдвічі збільшити кількість проектів і 
відповідне фінансування грантової підтримки малого та 
середнього бізнесу в Україні – до двохсот проектів за-
гальною вартістю 3 млн євро (грантові кошти надаються 
урядами США і Швеції) [2].

На основі партнерських відносин між державою 
та сільськогосподарськими підприємствами впрова-
дження механізму зелених державних закупівель сіль-
ськогосподарської продукції дозволить державі ефек-
тивніше задовольнити потреби населення і заклади 
соціальної сфери в якісних продуктах харчування та 
залучити до участі в торгах місцевих товаровиробників 
незалежно від спеціалізації та форм власності, обсягів 
виробництва, виключаючи при цьому посередників, що 
є причиною зниження їх доходів.

У тваринництві однією з форм реалізації державно-
приватного партнерства можна назвати «Галузеву Про-
граму розвитку молочного скотарства України до 2015 
року», метою якої є розвиток молочного скотарства, 
збільшення виробництва молока до обсягів, що забезпе-
чують продовольчу безпеку країни, споживання молока 
і молочних продуктів на рівні фізіологічної норми та на-
рощування експортних можливостей галузі [4]. Резуль-
тати, що очікувалися отримати від виконання програми, 
передбачали доведення обсягів виробництва молока у 

2014 р. до 16 млн тонн, а у 2015 р. – до 20 млн тонн. На 
кінець 2015 р. поголів’я корів мала становити близько 
4,4 млн голів за продуктивності 4300–4500 кг молока на 
корову. Якщо порівняти рівень досягнення цих показ-
ників з фактичним станом, то слід зазначити, що в усіх 
категоріях господарств України у 2014 р. було виробле-
но 11,1 млн тонн молока, що на 4,9 млн тонн менше від 
зазначених у програмі, а у 2015 р. відповідно – 10,6 млн 
тонн, що на 9,4 млн тонн менше порівняно із заплано-
ваним обсягом.Чисельність корів у 2014 р зменшилася 
порівняно з передбаченою в програмі на 1657 тис. голів 
і склала 2443 тис. голів, у 2015 р. – на 2137,3 тис. голів, 
або на 51,4 %. Якщо урахувати поголів’я Автономної Рес-
публіки Крим, Донецької та Луганської областей (368 
тис. голів), недовиконання прогнозного значення порів-
няно з фактичним складає 2505,3 тис. голів. Позитивом 
є зростання середнього річного удою молока від однієї 
корови у 2015 р. – 4644 кг, це на 144 кг більше порівняно 
з тими, що передбачалися [6]. 

Слід зауважити, що довгострокові очікування 
щодо галузевого розвитку молочного скотар-
ства України до 2015 р. не виправдали себе. Це є 

свідченням низького рівня державно-приватного парт-
нерства, що спричинило не тільки зниження доходів 
сільгоспвиробників, селян, але й погіршення соціальних 
умов села. За період дії програми не тільки не досягну-
то прогнозних показників – вони стали нижчими від 
фактичних. Поголів’я корів скоротилося на 824,3 тис. 
голів порівняно з фактичними показниками 2006 р. (без 
урахування статистичних даних Автономної Республіки 
Крим, Донецької та Луганської областей), який служив 
базою для розробки прогнозу.

Вважаємо, що державно-приватне партнерство 
може бути ефективним лише за умови дотримання та-
ких методологічних принципів:
 економічної відповідальності та рівноправно-

сті. Усі учасники державно-приватного партнер-
ства повинні мати рівні права у визначенні варі-
антів досягнення цілей соціально-еко но мічного 
розвитку з урахуванням екологічного імпера-
тиву. Кожен з учасників повинен нести повну 
соціальну та екологічну відповідальність перед 
суспільством за прийняті на себе зобов’язання;

 селективності – партнерство влади і сільсько-
господарських підприємств повинно сприяти 
концентрації ресурсів та їх джерел за пріоритет-
ними напрямами розвитку аграрного бізнесу. 
Найважливішим критерієм при цьому буде мак-
симально можлива синергія соціальних, еконо-
мічних, екологічних, та інвестиційних ефектів;

 стратегічної цілеспрямованості – визначаєть-
ся баченням довгострокової перспективи роз-
витку сільського господарства з урахуванням 
необхідних і наявних ресурсів для реалізації 
збалансованого типу розвитку.

У механізмі державно-приватного та міжсекто-
рального партнерства пропонуємо застосовувати ін-
струменти модернізації, основою яких є екологічний 
імператив:
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 спільна розробка цільових екологічних і ресурс-
них програм та проектів розвитку сільсько-
господарських підприємств спільно з органами 
влади. Вони є одним з інструментів реалізації 
політики соціально-економічного розвитку на 
різних рівнях управлінської ієрархії, а також 
інструментом інтеграції екологічних інтересів 
підприємств і органів влади. Програми та про-
екти повинні мати чітко поставлені екологічні 
цілі та адміністративний контроль за їх до-
сягненням, а також економічне стимулювання 
участі сільськогосподарських підприємств у 
їх розробці та досягненні планових цілей, на-
дання підприємствам самостійності в пошуку 
ефективних екологічних рішень;

 планування і прогнозування соціально-еконо-
мічного розвитку сільськогосподарських під-
приємств з урахуванням екологічної складової. 
Політика сільськогосподарських підприємств, 
що мають показники ефективної екологічної 
діяльності, високу конкурентну продукції на 
основі впровадження зелених технологій і ак-
тивно взаємодіють з регіональними органами 
влади, повинні бути покладені в основу регіо-
нальної стратегії агропромислового розвитку. 
База таких підприємств може стати центром 
формування структур управління економіко-
екологічним розвитком. Вважаємо, що це стане 
підтримкою і стимулом для активізації процесу 
соціальної та екологічної відповідальності ке-
рівників сільськогосподарських підприємств.

 створення інфраструктури зеленого розвитку 
сільськогосподарських підприємств зони радіа-
ційного забруднення як особливої економіко-
екологічної зони;

 запровадження соціальної та екологічної відпові-
дальності. Сільськогосподарське підприємство, 
що завдало збиток навколишньому середо вищу 
через порушення екологічних нормативів, по-
вністю бере на себе відповідальність його ком-
пенсації або зобов’язане провести відновлення 
порушеного природного об’єкта. Цей інструмент 
активізує екологічну відповідальність сільсько-
господарських підприємств, зобов’язує прогно-
зувати збитки від порушення норм виробничої 
діяльності та вживати завчасно заходів з їх упе-
редження. Гарантією виступатимуть як активи 
підприємства, так і механізм екологічного стра-
хування. Підсумком розробки форм державно-
приватного партнерства є підвищення рівня еко-
логічної відповідальності аграрних підприємств 
через екологічну освіту і виховання, доступність 
екологічної інформації, навчання, врахування 
громадської думки, добровільних угод та ін.

На наше переконання, вигоди від державно-при-
ватного партнерства повинні отримувати сіль-
ськогосподарські підприємства, органи законо-

давчої та виконавчої влади, сільська громада. Багато-
рівневість цієї системи сприяє формуванню активного 
соціально-економічного простору та скоординованій 
взаємодії зацікавлених сторін на всіх рівнях. У цьому 
випадку, на відміну від державно-приватного партнер-
ства, з’являється тристороння міжсекторальна взаємо-
дія між представниками кожного з названих секторів, 
що мають різні можливості для вирішення спільних со-
ціо-еколого-економічних проблем.

Цільові пріоритети тристоронньої міжсектораль-
ної взаємодії представлено на рис. 1.

Органи законодавчої та виконавчої влади  
Залучення до економіки через партнерство інфраструктурних активів та послуг

(сільськогосподарські ринки, зрошення, протирадіаційні контрзаходи в рослинництві
та тваринництві, елеватори, зернові термінали).

Фінансування пріоритетних еколого-інноваційних проектів.
Зелені державні закупівлі для формування ринку органічної продукції.

Інформаційне забезпечення та консультаційні послуги.
Захист навколишнього середовища

   

 

 
 

 

Сільська громада  
Розвиток життєздатності села через призму розвитку малого та середнього

підприємництва, агротуристичного потенціалу, зеленої інфраструктури,
несільськогосподарської зайнятості

 

Сільськогосподарські підприємства  
Забезпечення населення екологічно чистою продукцією за доступними цінами.

Реалізація соціальних намірів під гарантію держави, її підтримку, захист та адекватну
оцінку. Розвиток біоенергетики і переробки вторинних матеріальних ресурсів.

Стимулювання до ресурсо- та енергозбереження. Охорона навколишнього
природного середовища

 
 

Рис. 1. Цільові пріоритети тристороннього міжсекторального партнерства в розвитку  
сільськогосподарських підприємств
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Побудова механізму міжсекторального партнер-
ства ґрунтується на довгострокових відносинах 
з реалізації еколого-інноваційних проектів на 

основі взаємовигідного об’єднання ресурсів, розподілу 
доходів, витрат і ризиків. Сільськогосподарські підпри-
ємства отримують реалізацію соціальних намірів під га-
рантію держави, її підтримку, захист та адекватну оцінку. 
Сільська громада завдяки об’єднанню зусиль держави, 
приватного капіталу і місцевої влади, отримує розвиток 
села та сільської території. Місцева влада завдяки врегу-
люванню відносин з бізнесом під гарантії та відповідаль-
ність держави вирішує соціально-інфраструктурні про-
блеми села, сприяє зниженню рівня сільського безробіт-
тя. Органи місцевого самоврядування мають можливість 
залучити приватний капітал з метою стимулювання ви-
робництва екологічно чистої продукції, рекреаційної ді-
яльності, збереження природи і розвитку ландшафтів, 
охорони української самобутності сільських територій.

Важливим завданням удосконалення міжсекто-
ральної взаємодії є розробка механізмів розмежування 
груп інтересів їх узгодження та реалізація, що досягаєть-
ся шляхом переговорного процесу між взаємодіючими 
сторонами. Базовим напрямом фінансової державної під-
тримки повинні бути прямі субсидії сільгоспвиробникам 
для підвищення їх доходності, а не покриття витрат. 

Такий підхід знаходить свій прояв у співфінансу-
ванні великих проектів. У 2014 р. в економіку Жито-
мирщини іноземними інвесторами вкладено 15,3 млн 
дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у т. ч. з 
країн ЄС – 8,8 млн дол. (57,2%), з інших країн світу – 
6,5 млн дол. (42,8 %). Водночас з початку року відбулося 
зменшення капіталу на 41,6 млн дол. Зменшення обсягів 
іноземних інвестицій відбулося через: зміну вартості 
акціонерного капіталу нерезидентів за рахунок курсової 
різниці у сумі 76,3 млн дол. (зменшення на 64,7 %); за ра-
хунок вилучення інвестицій у зв’язку зі зміною власника, 
скорочення виробництва і перереєстрації іноземних ін-
вестицій у вітчизняні після виходу іноземного інвестора 
зі складу засновників підприємства склало 41,6 млн дол. 
(зменшення на 35,3 %). 

Обсяг прямих іноземних інве стицій, внесених в 
економіку Житомирщини за весь період інвестування, 
станом на початок 2015 р. становив 286,0 млн дол. США. 
У розрахунку на одного мешканця області припадало 
227,0 дол. іноземних інвестицій [5]. При цьому важли-
вим є той факт, що регіональна та муніципальна влада 
за рахунок об’єднання різних інвестиційних регіональ-
них програм повинна мати можливість вирішувати од-
ночасно такі завдання: розвивати сільськогосподарське 
виробництво та підтримувати соціальну інфраструкту-
ру села. У 2016 р. 9 об’єднаних територіальних громад 
Житомирщини отримають 18, 5 млн грн з Державного 
фонду регіонального розвитку та 54,5 млн грн з дер-
жавного бюджету на розвиток сільських громад. При-
кладом результативного міжсекторального партнерства 
є досвід Народицького району Житомирської області, 
який після Чорнобильської трагедії три десятиліття 
був депресивним, але після об’єднання громад у 2015 р. 
отримав 170 % виконання бюджету порівняно з 2014 р.. 
Утворені сільські громади Житомирщини з Державного 

бюджету отримають у 2016 р. – 21,7 млн грн на ремонт 
доріг, відновлення закладів соціальної сфери (шкіл, до-
шкільних закладів освіти, амбулаторій, лікарень). Все 
це передбачає застосування демократичних принципів 
контролю за приватним капіталом та управління ним.
Тому ми впевнені, такі перспективи сприятимуть від-
творенню кваліфікованої робочої сили на селі, а отже, 
і розвитку сільськогосподарських підприємств зони ра-
діаційного забруднення.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що запропоновані принципи та інстру-

менти механізму державно-приватного та міжсекто-
рального партнерства здатні активізувати екологічну 
діяльність сільськогосподарських підприємств зони ра-
діаційного забруднення та забезпечити їх самостійність 
у прийнятті рішень. У цьому контексті світова практика 
визначила державно-приватне партнерство як основний 
спосіб реалізації концепції соціальної відповідальності 
бізнесу. Таке співробітництво секторів нам видається на-
разі особливо нагальним, оскільки кожен окремо взятий 
партнер отримує не тільки економічну вигоду, а й формує 
морально-етичні норми такого партнерства в Україні. 
Слід зазначити, що в останні роки механізм міжсекто-
рального партнерства розвивається досить інтенсивно. 
Активно впроваджуються такі його напрями, як програ-
ми регіонального та територіального розвитку за раху-
нок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, орга-
нізовуються конференції та круглі столи за участю різних 
зацікавлених сторін. З розвит ком економічних відносин 
система інтересів взаємодіючих сторін стає динамічною: 
збільшується кількість носіїв інтересів, відбувається ін-
тенсифікація і диференціація взаємозв’язків.                  
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СОцІАльНЕ СТРАхувАННя З ТИМчАСОвОї вТРАТИ пРАцЕЗДАТНОСТІ:  
пРАКТИКА І пРОблЕМАТИКА
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УДК 336

тулай О. І. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: практика і проблематика
У статті висвітлено сучасні тенденції та проблеми функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. Наголошено, що необхідною умовою економічного зростання держави є стабільне збільшення людей працездатного віку. 
Окреслено сутнісні аспекти тимчасової втрати працездатності та визначено чинники, які на неї впливають. Особливу увагу приділено питанню 
надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка призначається на підставі листка непрацездатності. Запропоновано впровадити систему 
електронних медичних карт, яка дасть змогу максимально чітко зафіксувати момент тимчасової втрати працездатності, підвищити опера-
тивність і достовірність медичної інформації, забезпечити доступність до останньої одночасно кільком лікарям, а в результаті – сприятиме 
підвищенню якості надання медичних послуг громадянам. Проаналізовано динаміку доходів та видатків бюджету Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності. Наголошено на необхідності посилення страхової природи Фонду. Зроблено висновок, що розвиток цього виду 
соціального страхування сприятиме розширенню відновлення кількісних та якісних характеристик відтворення людського потенціалу країни.
Ключові слова: соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності, допомога по тимчасовій непрацездатності, листок непрацездатності, експертиза тимчасової непрацездатності.
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 12. 
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УДК 336
Тулай О. И. Социальное страхование по временной потере  

трудоспособности: практика и проблематика
В статье освещены современные тенденции и проблемы функцио-
нирования общеобязательного государственного социального стра-
хования по временной потере трудоспособности. Отмечено, что 
необходимым условием экономического роста государства является 
стабильное увеличение людей трудоспособного возраста. Определены 
сущностные аспекты временной потери трудоспособности и уста-
новлены факторы, которые на неё влияют. Особое внимание уделено 
вопросу оказания помощи по временной нетрудоспособности, которая 
назначается на основании листка нетрудоспособности. Предложено 
внедрить систему электронных медицинских карт, которая позволит 
максимально чётко зафиксировать момент временной потери тру-
доспособности, повысить оперативность и достоверность медицин-
ской информации, обеспечить доступность к последней одновременно 
нескольким врачам, а в результате – способствовать повышению 
качества предоставления медицинских услуг гражданам. Проанали-
зирована динамика доходов и расходов бюджета Фонда социального 
страхования по временной потере трудоспособности. Отмечена не-
обходимость усиления страховой природы Фонда. Сделан вывод, что 
развитие этого вида социального страхования будет способство-
вать расширению восстановления количественных и качественных 
характеристик воспроизводства человеческого потенциала страны.
Ключевые слова: социальное страхование по временной потере трудо-
способности, Фонд социального страхования по временной потере тру-
доспособности, пособие по временной нетрудоспособности, листок не-
трудоспособности, экспертиза временной нетрудоспособности.
Рис.: 5. Табл.: 1. Библ.: 12. 
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UDC 336
Tulai O. I. Social Insurance for Temporary Disability:  

Practice and Issues
The article highlights the current trends and issues of the compulsory State 
social insurance for temporary disability. It has been specified that a neces-
sary condition for the economic growth of the State is the steady increase in 
people of working age. The essential aspects of temporary disability have 
been identified, the factors which influence on it have been determined. Spe-
cial attention is paid to the question of allowance for temporary disability 
which is assigned on the basis of medical disability certificate. It has been 
proposed to introduce a system of electronic health records, which will pro-
vide the maximum clear fixating the time of temporary disability, improve the 
operational efficiency and accuracy of medical information, ensure the avail-
ability of the latter to several doctors simultaneously, and as a result, improve 
the quality of medical services to the citizens. The dynamics of income and 
expenditure of budget of the Social insurance Fund on temporary disability 
has been analyzed. The need to strengthen the insurance nature of the Fund 
has been specified. It has been concluded that development of this type of 
social insurance will contribute to the recovery of quantitative and qualitative 
characteristics of reproduction of human potential of the country.

Keywords: social insurance for temporary disability, Social insurance Fund on 
temporary disability, allowance for temporary disability, medical disability 
certificate, examination of temporary disability.
Fig.: 5. Tabl.: 1. Bibl.: 12. 
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Для забезпечення добробуту населення країни 
необхідна ефективна державна політика у сфері 
соціального страхування. Серед усіх видів страху-

вання важливу роль у відтворенні людського потенціалу 
відіграє соціальне страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності. Нині триває процедура реорганізації системи 
загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання та формування робочих органів Фонду соціального 
страхування України. Однак на сьогодні функціональні 
обов’язки та завдання у сфері соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності виконує Фонд соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дослідженню проблем, пов’язаних із загально обо-
в’язковим державним соціальним страхуванням, при-
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святили свої праці А. Вікнянська, М. Кабаченко, Д. Ка - 
рамишев, Л. Карамишева, В. Лопаков, Д. Сегляник, І. Сто - 
ронянська [1–5] та ін. Водночас недостатньо висвітле-
ними залишаються питання функціонування соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності в 
контексті сталого людського розвитку.

Метою статті є окреслення актуальних проблем 
державного соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності та шляхів їхнього вирішення в умовах 
формування засад сталого людського розвитку.

Для розуміння ролі та значення соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності у 
відтворенні людського потенціалу важливо зро-

зуміти його природу. Тимчасова втрата працездатності 
є одним із найрозповсюдженіших соціальних ризиків, 
що вимагають значних фінансових та організаційний за-
трат. Людина, яка втратила працездатність, ризикує по-
збавленням свого доходу. 

Загалом під працездатністю людини розуміють 
її здатність брати участь у різних формах трудової ді-
яльності та виконувати певні трудові операції. Праце-
здатність залежить, насамперед, від загального стану 
здоров’я людини, рівня її загальноосвітньої та і профе-
сійної підготовки, житлово-побутових умов [6, c. 156].

Стабільне збільшення людей працездатного віку є 
необхідною умовою економічного зростання. За даними 
рис. 1 видно, що у період з 2010 р. по 2013 р. чисельність 
працездатного населення в Україні зростала, а у 2014 р. 
суттєво знизилася (на 364,6 тис. осіб порівняно із 2013 р.). 
На наш погляд, ця негативна тенденція супроводжується 
загостренням соціальних проблем і зменшенням фінан-
сових можливостей держави для їхнього вирішення. 

Працездатність і творчий потенціал людини на-
громаджуються та примножуються під час її тру-
дової діяльності. Вдосконалення професійних 

знань, вмінь та навиків залежить від показників здоров’я 
людини, умов її праці та якості життя загалом. Однак на 
фоні проблем зі здоров’ям і незадовільних умов праці 
може відбуватися зворотній процес. Тому у науковій лі-
тературі поняття працездатності розкривається за допо-
могою термінів «непрацездатність» і «втрата працездат-
ності». Втрата працездатності може бути постійною або 
тимчасовою. У результаті постійної втрати працездат-
ності людина повністю або частково втрачає здатність 
до загальної чи професійної праці. Внаслідок тимчасової 
втрати працездатності людина позбавлена можливості 
виконувати свої трудові обов’язки протягом коротко-
строкового періоду. Тимчасова працездатність може 
бути викликана певними об’єктивними чинниками: фі-
зичною неспроможністю людини працювати (травма, 
хвороба, вагітність і пологи); неможливістю здійснюва-
ти трудову діяльність у зв’язку з доглядом за членом сво-
єї сім’ї, який його потребує; неможливістю виконувати 
трудові обов’язки у зв’язку з обставинами, спричинени-
ми діями державних органів (карантин, накладений ор-
ганами санітарно-епідеміологічної служби). Тимчасова 
непрацездатність триває до відновлення працездатності 
або до встановлення групи інвалідності, а у випадку ін-
ших причин – до завершення обставин, внаслідок яких 
людина була відсторонена від роботи [2, с. 264].

У випадку тимчасової втрати працездатності за-
страхованій особі надаються відповідні матеріальне за-
безпечення та соціальні послуги. Зокрема, це допомога 
по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за 
хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах; 
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Рис. 1. Динаміка працездатного населення в Україні
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [7].
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допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, 
безробітних й осіб, які померли від нещасного випадку 
на виробництві) та оплата лікування в реабілітаційних 
відділеннях санаторно-курортного закладу після пере-
несених захворювань і травм [8]. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності є од-
ним із основних видів соціального забезпечення, при-
значення якого полягає в повному або частковому 
відшкодуванні втраченого внаслідок певних обставин 
доходу. Ця допомога призначається на підставі листка 
непрацездатності, виданого в установленому порядку. 
Саме цей документ служить підставою для звільнення 
від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріаль-
ним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасо-
вої непрацездатності, вагітності та пологів [9].

Практика видачі листків непрацездатності бере 
початок безпосередньо з періоду епідемії холе-
ри у царській Росії (1866 р.). Відповідно до то-

гочасного положення власники фабрик і заводів були 
зобов’язані створити лікарняні заклади для своїх пра-
цівників з розрахунку 1 ліжко-місце на 100 зайнятих 
на виробництві осіб. В Україні страхування на випадок 
тимчасової втрати працездатності також має давню іс-
торію. Яскравим прикладом функціонування цього виду 
страхування є те, що внаслідок цієї, розпочатої у 90-х 
роках XIX століття одеськими підприємцями традиції, 
у 1894 р. було застраховано працівників 22 підприємств. 
Згодом цей вид страхування поширився на всю Херсон-
ську губернію [4, с. 133].

У даний час листок непрацездатності видається: 
1) громадянам України, іноземцям, особам без грома-
дянства, які проживають в Україні і працюють на умо-
вах трудового договору (контракту) на підприємствах, 
в установах і організаціях незалежно від форм власності 
та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в 
іноземних дипломатичних представництвах та консуль-
ських установах; 2) особам, обраним на виборні посади 
до органів державної влади, місцевого самоврядування 
та інших органів, у тому числі громадських організацій; 
3) членам колективних підприємств, сільськогосподар-
ських та інших виробничих кооперативів; 5) особам, які 
забезпечують себе роботою самостійно (особи, які за-
ймаються підприємницькою, адвокатською, нотаріаль-
ною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одер-
жанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у тому 
числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є 
членами творчих спілок); 4) громадянам України, які по-
стійно проживають на території України та працюють 
на умовах трудового договору (контракту) за межами 
України і не застраховані в системі соціального страху-
вання країни, в якій вони перебувають [10].

Важливою проблемою є безпосереднє встанов-
лення тимчасової непрацездатності, що вирішується за 
допомогою експертизи, тобто проводиться комплексна 
оцінка стану здоров’я людини та розглядається можли-
вість здійснення нею трудових обов’язків, а також ви-
значається термін непрацездатності. Проведення екс-
пертизи тимчасової непрацездатності здійснюється на 
п’ятьох рівнях (табл. 1).

Ми детально зупиняємося на проблемі прове-
дення експертизи тимчасової непрацездатно-
сті, оскільки сьогодні у цій царині мають міс-

це факти зловживання (як з боку пацієнтів, так і з боку 
лікарів) і неправомірного отримання допомоги по тим-
часовій непрацездатності, що підриває довіру платників 
страхових внесків до системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та наносить мате-
ріальний збиток Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності. За даними останнього, 
кожного року в Україні видається приблизно від 7,7 до 
9,7 млн листків непрацездатності. При цьому результати 
перевірок показують, що близько 65 тис. листків непра-
цездатності видається з грубими порушеннями, матері-
али об’єктивного медичного огляду в багатьох випадках 
не підтверджують діагнозу та не свідчать про наявні 
ознаки непрацездатності, відсутній експертний анам-
нез, а поставлений діагноз не завжди супроводжуєть-
ся необхідними обстеженнями. Також спостерігається 
продовження листка непрацездатності на максималь-
ний термін без проведення контролю під час лікування. 
Трапляються випадки видачі листків непрацездатності 
без відповідного запису в медичній документації. 

Водночас необхідно врахувати те, що причиною 
необґрунтованого продовження терміну тимчасової не-
працездатності можуть бути лікарські помилки щодо 
встановлення діагнозу, призначення неадекватного лі-
кування, своєчасного направлення на стаціонарне ліку-
вання, доцільності стаціонарного лікування та ін. Тому, 
з одного боку, надзвичайно важливо здійснювати адек-
ватний контроль і вирішити проблемні аспекти проце-
дури видачі листків непрацездатності, а з іншого – за-
безпечити належну якість надання медичних послуг, яка 
є основним критерієм мінімізації терміну відновлення 
втраченого здоров’я. 

У цьому контексті пропонуємо запровадити систе-
му електронних медичних карт, яка ефективно діє у роз-
винутих країнах світу. На наш погляд, запровадження та-
кої практики дозволить максимально чітко зафіксувати 
момент тимчасової втрати працездатності, підвищити 
оперативність і достовірність медичної інформації, за-
безпечити доступність до останньої одночасно кільком 
лікарям, а в результаті – сприятиме підвищенню якості 
надання медичних послуг громадянам. Також на основі 
аналізу даних системи електронних медичних карт мож-
на буде отримувати адекватну статистичну інформацію 
з метою планування бюджету Фонду соціального стра-
хування України. Ідея стосовно електронних медичних 
карт має також й екологічний аспект, оскільки суттєво 
зменшується обіг паперових документів у медичній 
сфері, що сприяє заощадженню лісових ресурсів.

Як видно з рис. 2, починаючи з 2003 р. до 2015 р.  
доходи Фонду соціального страхування з тимчасової  
втрати працездатності зросли більше, ніж у 3 рази. 
Зменшення доходів у 2015 р. пояснюється скороченням 
частки єдиного соціального внеску та відсутністю част-
кової оплати за санаторно-курортні путівки. 

Водночас основною складовою дохідної частини бю-
джету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності є страхові внески. За досліджуваний період 
частка страхових внесків у загальній структурі доходів Фон-
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таблиця 1

Рівні проведення експертизи тимчасової непрацездатності та їхня характериктика

Рівні характеристика рівня

Лікуючий лікар

Вирішує питання видачі листка непрацездатності; видає його також у випадку відвідування хво-
рого вдома; разом із завідувачем відділення видає листок непрацездатності пацієнту на період 
лікування в стаціонарі; відображає у медичній карті хворого анамнез, у т. ч. страховий та динаміку 
захворювання; фіксує деталі звернення хворого у разі нещасних випадків на виробництві, профе-
сійних захворювань і аварій на виробництві; формулює діагноз; забезпечує відповідну реєстрацію 
документів з тимчасової втрати працездатності

Завідувач профільного 
відділення

Здійснює організаційно-методичне керівництво процесом експертизи тимчасової непрацездат-
ності; консультує хворих зі складними щодо визначення працездатності захворюваннями; аналізує 
стан первинної інвалідності; спільно з лікуючим лікарем оформляє санаторно-курортні карти;  
у складних випадках направляє хворих до високоспеціалізованих закладів

Лікарсько-консульта-
тивна комісія закладу 
охорони здоров’я (ЛКК)

Вивчає дані медичної облікової документації та вирішує питання тимчасової непрацездатності; 
контролює правильність проведеного обстеження та лікування, встановленого діагнозу, обґрунто-
ваність видачі та продовження листка непрацездатності; ухвалює рішення щодо направлення хво-
рих у складних випадках до високоспеціалізованих закладів

Заступник головного  
лікаря з експертизи  
тимчасової непраце-
здат ності або інша 
відповідальна особа

Забезпечує вивчення лікарями організаційно-правових особливостей проведення експертизи 
тимчасової непрацездатності; консультує хворих у складних випадках та вирішує питання щодо 
його подальшого лікування та працездатності; очолює ЛКК; розглядає звернення громадян щодо 
питань, пов’язаних із працездатністю; розглядає претензії зацікавлених організацій, страхових 
компаній та фондів соціального страхування

Відповідальна особа  
з експертизи тимчасової 
непрацездатності

Вживає заходи щодо поліпшення організації та якості проведення експертизи тимчасової непра-
це здатності; контролює якість надання медичних послуг відповідно до встановлених стандартів; 
розглядає звернення громадян, направлені у різних формах до органу охорони здоров’я з питань 
експертизи тимчасової непрацездатності; надає організаційно-методичну допомогу заступникам 
головних лікарів або відповідальним особам, головам ЛКК; бере участь у засіданні колегій органів 
охорони здоров’я з питань експертизи тимчасової непрацездатності

Джерело: складено на основі Положення про експертизу тимчасової непрацездатності [11].
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Рис. 2. Динаміка доходів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
Джерело: побудовано за даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [12].

ду коливалася від 78 % у 2003 р. до 105 % у 2011 р. через те, що 
за підсумками 2010 р. дефіцит бюджету Фонду склав 715,9 
млн грн, що негативно вплинуло на загальну структуру дохо-
дів у 2011 р. Однак за рахунок страхових платежів у 2011 р. 
вдалося забезпечити позитивне сальдо балансу на кі-
нець року.

Як видно з рис. 3, у цілому за період з 2011 р. по 
2015 р. середній темп зростання страхових внесків 
склав 150%, що позитивно вплинуло на формування до-
хідної частини бюджету Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності.
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За досліджуваний період 2003–2015 рр. видатки 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності зросли більше, ніж у 2,6 разу (рис. 4). 

Зменшення видаткової частини у 2015 р. порівня-
но з попереднім періодом пояснюється припиненням 
фінансування відділень Фонду в АР Крим та м. Севас-
тополі, зменшенням фінансування обласних відділень у 
містах Донецьку та Луганську.

Проаналізувавши структуру видаткової частини 
бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності у 2003–2015 рр., зазначимо, що 

найбільшу її частку складає допомога по тимчасовій не-
працездатності – від 39% до 59%. У зв’язку з цим акту-
альними залишаються питання умов, розмірів і порядку 
виплати останньої застрахованим особам. Адже, саме ці 
чинники впливають на формування утриманських на-
строїв і пристосуванство серед застрахованих осіб.

Частка видатків на оздоровчі заходи коливалася в 
межах від 15% до 26%, помітне її зменшення відбулося у 
2015 р. (1,9%) за рахунок зменшення переліку соціальних 
послуг, які надаються за рахунок коштів Фонду. Частка 
видатків на організаційно-управлінські заходи станови-
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Рис. 3. Динаміка часток залишку коштів на початок року і страхових внесків у загальній структурі доходів бюджету 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Джерело: розраховано та побудовано за даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [12].
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Рис. 4. Динаміка видатків бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Джерело: побудовано за даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [12].
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ла від 3% до 6%. Середній темп зростання останніх за 
період 2011–2015 рр. становить 151% (рис. 5).

Підсумовуючи, зазначимо, що вітчизняна система 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатнос-

ті загалом відповідає міжнародним умовам, але механізм 
її функціонування місить старі адміністративні методи 
управління [5, с. 185]. Важливим компонентом форму-
вання ефективної системи соціального страхування є 
перерозподіл відповідальності її головних суб’єктів [3, 
с. 132]. Однак практика діяльності Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності пока-
зала відсутність тісного взаємозв’язку між страховими 
внесками та виплатами [1, с. 48], що свідчить про сти-
хійний розвиток цієї сфери. Водночас підвищення рів-
ня та якості життя населення сприятиме посиленню 
страхової природи Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, що відповідно по-
зитивно вплине на ефективність його функціонування. 
Необхідно наголосити, що фінансова стійкість системи 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності залежить 
від здатності суб’єктів господарювання організовувати 
конкурентоспроможне виробництво товарів, виконан-
ня робіт і надання послуг. Водночас розвиток цього 
виду соціального страхування сприятиме розширенню 
відновлення кількісних та якісних характеристик від-
творення людського потенціалу країни.                  
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УДК 331.101.3:658

вМОТИвОвАНІСТь ТА НЕвМОТИвОвАНІСТь МАшИНОбуДІвНИх пІДпРИЄМСТв  
у СЕРЕДОвИщІ фуНКцІОНувАННя вІННИцьКОї ОблАСТІ

© 2016 СаХно а. а. 

УДК 331.101.3:658

Сахно А. А. Вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств у середовищі функціонування  
Вінницької області

Метою статті є розробка концепції про вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств виходячи з особливостей засто-
сування методу аналізу середовища функціонування. Дослідження проведено на основі сформованого середовища функціонування з 28 машино-
будівних підприємств Вінницької області. Доведено, що економічна діяльність машинобудівних підприємств у середовищі функціонування може 
бути як вмотивованою, так і невмотивованою. Виявлено наявність низької зацікавленості у використанні чинника витрат на оплату праці для 
вмотивування діяльності підприємств, однак підприємства потребують збереження основних засобів як чинника їх існування незалежно від виду 
економічної діяльності.
Ключові слова: вмотивованість підприємств, невмотивованість підприємств, середовище функціонування, витрати на оплату праці, витрати 
на капітал (основні засоби), обсяг виробництва продукції, ефективність діяльності.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 11. 
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УДК 331.101.3:658
Сахно А. А. Мотивированность и немотивированность 

машиностроительных предприятий в среде функционирования  
Винницкой области

Целью статьи является разработка концепции о мотивированности 
и немотивированности машиностроительных предприятий исходя 
из особенностей применения метода анализа среды функционирова-
ния. Исследование проведено на основе сформированной среды функ-
ционирования из 28 машиностроительных предприятий Винницкой 
области. Доказано, что экономическая деятельность машинострои-
тельных предприятий в среде функционирования может быть как 
мотивированной, так и немотивированной. Выявлено наличие низкой 
заинтересованности в использовании фактора расходов на оплату 
труда для мотивирования деятельности предприятий, однако пред-
приятиям необходимо сохранять основные средства как фактор свое-
го существования независимо от вида экономической деятельности.
Ключевые слова: мотивированность предприятий, немотивирован-
ность предприятий, среда функционирования, расходы на оплату 
труда, затраты на капитал (основные средства), объём производ-
ства продукции, эффективность деятельности.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 11. 
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Sakhno A. A. Motivation and Lack of Motivation of the Machine-Building 

Enterprises in the Business Environment  
of Vinnytsia Region

The article is aimed at developing the concept of motivation and lack of mo-
tivation of the machine-building enterprises on the basis of the features of 
application of the method of business environment analysis. The study was 
conducted on the basis of a formed business environment of 28 machine-
building enterprises in the Vinnytsia region. It is proved that the economic 
activity of the machine-building enterprises in the business environment can 
be both motivated and unmotivated. The study has identified low interest in 
the use of the factor of labor costs for motivating the activities of enterprises, 
however, enterprises need to maintain the fixed assets as a factor of their 
existence, regardless of the type of economic activity.
Keywords: motivation of enterprises, lack of motivation of enterprises, busi-
ness environment, labor costs, capital costs (fixed assets), the volume of pro-
duction, efficiency of activity.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 11. 
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Розвиток економіки держави можливий тільки в 
умовах ефективного функціонування в її регіонах 
галузей машинобудівного комплексу. Залежними 

від машинобудування є фактично уся промисловість 
держави, особливо це стосується сільського госпо-
дарства, металургійного виробництва, паливно-енер-
гетичного комплексу, житлово-комунального госпо-
дарства тощо. Машинобудування є основою розвитку 
сучасних технологій в електроніці, інформаційній ді-
яльності, комп’ютеризації. 

Найбільш важливо розглядати машинобудівні під-
приємства в контексті їх середовища функціонування –  
регіону України, де працюють підприємства, основна ді-
яльність яких є машинобудування або вони пов’язані з 
машинобудуванням. Метод аналізу середовища функці-
онування є тим методом, що дозволяє оцінювати ефек-

тивність діяльності суб’єктів у різних сферах діяльності, 
наприклад банківській сфері [1], автомобілебудуванні 
[2], діяльності залізничного транспорту [3], лікарень [4], 
аптек [5] та закладів освіти [6].

Метод аналізу середовища функціонування про-
понується використовувати не як засіб аналізу, а як 
інструмент формування концепції про вмотивованість 
та невмотивованість машинобудівних підприємств. До-
слідження проведене на основі 28 підприємств Вінниць-
кої області, діяльність яких характеризується умовами:  
0 < L / Y < 1 та 0 < K / Y < 1. 

Мотивація економічної діяльності є результатом 
розвитку середовища функціонування. Як непараметрич-
ний метод аналізу метод аналізу середовища функціону-
вання дозволяє формувати діяльність підприємств вихо-
дячи з точки зору мотиваційно-орієнтувальних чинників.
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Головна особливість застосування методу ана-
лізу середовища функціонування полягає в розрахун-
ку показників ефективності (технічної, використання 
факторів виробництва та повної). Такий підхід дозво-
ляє визначати сутність підприємства в умовах ринко-
вої економіки, як суб’єкта, що з одного боку потребує 
зменшення витрат та збільшення обсягу виробництва,  
з іншого – регулювання підприємцем та державою се-
редовища, у якому підприємство працює.

Таким чином, мотивація економічної діяльності 
полягає в мотивації підприємства та мотивації середо-
вища. 

Діяльність підприємства в середовищі функціону-
вання пов’язана з двома вхідними чинниками – витрата-
ми на оплату праці найманих працівників (L) та витратами 
на капітал (основні засоби) (K), а також одним вихідним –  
обсягом виробленої (реалізованої) про дукції (Y). Моти-
вація підприємства – це реалізація виробничих потреб 
внаслідок позиціонування у середовищі функціонування. 
Позиціонування підприємства проявляється у досягненні 
таких орієнтовних значень L / Y та K / Y, яки забезпечать 
можливість по результатах аналізу середовища функціо-
нування скоригувати положення підприємства за техніч-
ною ефективністю, та фінансовим результатом.

Ідея розробки даного методу аналізу середовища 
функціонування належить М. Фарреллу, в розумінні 
якого ефективність – це відношення фактичної про-

дуктивності підприємства до його максимально можли-
вої продуктивності, яка визначається межею виробничих 
можливостей, тобто максимальною кількістю продукції, 
що підприємство в змозі виробити за наявної кількості 
ресурсів та незмінності всіх інших факторів [7; 8].

Даний метод надає інформацію про такі зміни 
в структурі витрат, які є необхідними для підвищення 
економічної ефективності, до цього часу неефективної 
до рівня продуктивності зразкової економіки, яка ви-
значає технологічну межу [7; 8]. Використання методу 
аналізу середовища функціонування для формування 
мотивації економічної діяльності підприємств доціль-
но виходячи з того, що він є методом не тільки оцінки,  
а й управління [7], а тому мотивація є чинником потреб 
у ефективності для реалізації потенціалу середовища 
функціонування.

Мотивація середовища функціонування підпри-
ємств – це потреба впливу на підприємство інших під-
приємств, що орієнтовані на досягнення ефективності у 
межах координат L / Y і K / Y. 

Таким чином, середовище функціонування форму-
ється з позицій підприємств, що здійснюють діяльність 
у галузях машинобудування у напрямах орієнтування та 
мотивування економічної діяльності (рис. 1).

Осі абсцис – L / Y та ординат – K / Y є орієнтирами 
для підприємств у середовищі функціонування, тоді як 
мотивування – це спрямованість до початку координат 
(точки 0), коли визначається потреба мінімізації витрат 
та зростання обсягу виробленої (реалізованої) продук-
ції. Чим ближчим буде коефіцієнт технічної ефектив-
ності до 0, тим ефективніше функціонуватиме підпри-
ємство, особливо якщо обсяг виробництва продукції 
зростає більшими темпами ніж виробничі витрати.

Враховуючи необхідність мотивування економіч-
ної діяльності підприємств середовища функціо-
нування у якому реалізуються усі види діяльності, 

найбільш важливою є задоволення потреб у досягненні 
технічної ефективності та отриманні прибутку (рис. 2). 

Технічна ефективність дозволяє визначати ефек-
тивність виробництва без врахування фінансового ре-
зультату. Якщо мова йде про суб’єкти природних моно-
полій або установи, що надають освітні, медичні, навіть 
банківські послуги, то в такому випадку формування се-
редовища функціонування можна здійснювати виходячи 
зі стандартного критерію метода середовища функціону-
вання – обсяг надання послуг від витрат на два види ви-
робничих ресурсів. Залежно від доступності інформації 
та цілей дослідження оцінка ефективності виробництва 
може вираховуватися на основі даних про витрати ви-
користаних ресурсів через так званий витратний індекс 
продуктивності (input based productivity index) або на 
основі даних про обсяги вироблених продуктів через так 
званий продуктовий індекс продуктивності (output based 
productivity index) [9].

Якщо немає прив’язки поняття про ефективність 
до фінансової ефективності, у вигляді здатності досягти 
прибутку, то середовище функціонування можна фор-
мувати без жодних передумов до мотивації економічної 
діяльності або якщо розглядати машинобудівні підпри-

K / Y
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Рис. 1. Орієнтування та мотивування підприємств у процесі 
позиціонування
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ємства цим методом – спочатку провести експертний 
аналіз з відбору підприємств чи залучати до аналізу 
тільки найуспішніші та найприбутковіші підприємства.

Для Вінницької області машинобудівний комп-
лекс є найважливішим у економічному житті, особливо 
в галузі сільськогосподарського машинобудування. Піс-
ля розпаду командно-адміністративної системи відбув-
ся процес занепаду багатьох підприємств, навіть у тепе-
рішній час спостерігається мотивація руйнування у ви-
гляді перетворення підприємств у ресурс. Їх характерна 
ознака – збиткова діяльність, зменшення чисельності 
працюючих, втрата основних засобів, перехід на види 
діяльності, що не пов’язані з машинобудуванням. 

Разом з тим, спостерігається поява та зростання 
кількості підприємств, що в умовах гіперконкуренції 
спрямовують зусилля не на капіталізацію чи збільшення 
витрат на оплату праці, а на технології, унікальні роз-
робки або доступний продукт для споживачів. Це під-
приємства, що здійснюють діяльність у сферах електро-
ніки, інформатики, комп’ютерної техніки тощо. 

На відміну від потужних регіонів України Він-
ницька область не має машинобудівних під при-
ємств-гігантів, а тому формування середовища 

функціонування здійснювалося із включенням усіх під-
приємств незалежно від видів діяльності, їх значення 
та досягнутих фінансових результатів. Шляхом аналізу 
лінії ефективності встановлено, що з чотирьох підпри-
ємств, що складають лінію ефективності, – два (ПАТ 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» та 
ПрАТ «Геракл») є збитковими. 

Позиціонування підприємств дозволило викорис-
тати мотивацію підприємств до прибутковості таким 
чином, щоб скоригована лінія ефективності складалася 
виключно з прибуткових підприємств. Процес позиціо-

нування передбачає коригування лінії ефективності шля-
хом пересування позицій підприємств [10, с. 71–74], що 
сформувало вдосконалену лінію ефективності, у складі 
якої знаходяться шість прибуткових підприємств.

Мотиваційна норма прибутку [11, с. 99–100] є ве-
личиною, що в середовищі функціонування є другою 
межею після лінії ефективності. Таким чином, форму-
ються площі мотивації, посилення мотивації та невмо-
тивованості. 

Позиції підприємств у середовищі функціонуван-
ня є або такими, що створюють можливості до вмоти-
вування видом економічної діяльності, або такими, що 
призводять до немотивації підприємства. Чим більш 
віддалена позиція підприємства від осей абсцис та ор-
динат, тим більша вірогідність потрапляння підприєм-
ства у площу невмотивованості.

Мотивація підприємств у середовищі функціо-
нування розраховується виходячи з показників, що ха-
рактеризують усі можливості реалізації потреб від здій-
снення економічної діяльності:
 мотивація вмотивованості: розмір мотивації 

+ розмір посилення мотивації;
 мотивація невмотивованості: розмір невмо-

тивованості + розмір посилення невмотивова-
ності (якщо посилення існує) + розмір посилен-
ня невмотивованості від використання капіталу 
(основних засобів) та праці найманих працівни-
ків (якщо посилення існує).

Мотивація вмотивованості підприємства – це 
потреба підприємства в розвитку виду економічної ді-
яльності, що проявляється у зростанні як витрат на ви-
робничі ресурси, так і обсягу виробленої продукції. Мо-
тивація невмотивованості підприємства – це потреба 
підприємства у зменшені обсягу діяльності або посту-
пового переходу на інший вид економічної діяльності,  
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L / Y та K  / Y – координати позицій машинобудівних підприємств 

Рис. 2. Вмотивовані та невмотивовані машинобудівні підприємства у вмотивованому та невмотивованому середовищі 
функціонування
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у тому числі, такий, що не пов’язаний з виробництвом 
продукції машинобудування.

Існує дві особливості мотивації вмотивованості та 
невмотивованості. 

1. Мотивація вмотивованості у середовищі функ-
ціонування.
 коефіцієнт вмотивування підприємства знахо-

диться в межах від 0 до 1. Чим ближчий коефіці-
єнт вмотивування до 1, тим підприємство більш 
мотивоване здійснювати економічну діяльність 
у середовищі функціонування. Підприємство 
має більшу мотивацію здійснювати економічну 
діяльність ніж середовище функціонування орі-
єнтоване у ньому до оптимізації витрат на ви-
робничі ресурси та обсяг виробництва;

 коефіцієнт вмотивування підприємства знахо-
диться в межах від –1 до 0. Чим ближче до –1 
коефіцієнт вмотивування, тим менша вмотиво-
ваність підприємства порівняно з тими можли-
востями, що існують у середовищі функціону-
вання. Середовище функціонування має більшу 
можливість орієнтувати до оптимізації витрат 
на виробничі ресурси та обсягу виробництва 
ніж потреба підприємства у виді економічної 
діяльності.

2. Мотивація невмотивованості у середовищі 
функціонування:
 коефіцієнт невмотивування підприємства зна-

ходиться в межах від 0 до 1. Чим ближчий до 1 
коефіцієнт невмотивування, тим більша мож-
ливість реалізації потреби підприємства змен-
шити або взагалі відмовитися від економічної 
діяльності порівняно з потребами середовища 
функціонування. У даному випадку середовище 
функціонування вмотивоване менше не вмоти-
вовувати підприємство, ніж можливі потреби не 
вмотивування самого суб’єкту господарювання;

 коефіцієнт невмотивування підприємства зна-
ходиться в межах від –1 до 0. Чим ближчий до 
–1 коефіцієнт невмотивування, тим більша мож-
ливість реалізації потреби середовища функціо-
нування зменшити економічну діяльність під-

приємства, ніж бажання не вмотивовуватися 
нею самого підприємства. У даному випадку 
середовище функціонування вмотивоване біль-
ше не вмотивувати підприємство, ніж можливе 
бажання самого суб’єкта господарювання. 

У середовищі функціонування підприємств за-
вжди існують потреби як у мотивуванні їх економічної 
діяльності, так і в невмотивуванні. Так само підприєм-
ства можуть вмотивовувати (не вмотивовувати) середо-
вище функціонування.

Виходячи з результатів дослідження, коефіцієнти 
вмотивованості та невмотивованості машинобудівних 
підприємств дозволяють робити висновки щодо тен-
денцій розвитку середовища функціонування (табл. 1).

Показники мотивації вмотивованих підприємств 
(за коефіцієнтами від 0 до 1) показують, що за орієнта-
цією на L / Y немає жодного підприємства, коефіцієнт 
якого перевищив 0,5, а за K / Y – усі знаходяться у даних 
межах. За коефіцієнтами від –1 до 0, орієнтуючись на  
L / Y, спостерігається більша мотивація середовища 
функціонування ніж мотивація 17 підприємств до еко-
номічної діяльності.

Показники мотивації невмотивованих підпри-
ємств (за коефіцієнтами від 0 до 1) свідчать про те, що 
17 підприємств за L / Y та 20 за K / Y вмотивовані невмо-
тивованістю у розвитку економічної діяльності більше, 
ніж потреби зменшення розвитку середовища функціо-
нування. За коефіцієнтами від –1 до 0 середовище функ-
ціонування вмотивоване більше до невмотивованості у 
розвитку економічної діяльності, ніж 11 підприємств за 
L / Y та 8 за K / Y.

ВИСНОВКИ
Дослідження показало, що, виробляючи продук-

цію, машинобудівні підприємства переважно невмоти-
вовані (17 з 28) у формуванні заробітної плати як основ-
ного чинника розвитку виробництва, а серед тих, що 
вмотивовані (11 з 28), коефіцієнт менше 0,5. Потреба 
таких підприємств полягає в тому, щоб не формувати 
оплату праці як чинник стимулювання праці у розвит-
ку середовища функціонування. Інша ситуація – вико-
ристання основних засобів (капіталу). Підприємство 

таблиця 1

Вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств за орієнтуванням координат позицій L / Y та K / Y 
середовища функціонування

Коефіцієнт мотивації Вмотивованість Невмотивованість

Орієнтація за L / Y

Від 0 до 1 0,407; 0,24; 0,21; 0,15; 0,14; 0,13; 0,13; 0,09; 
0,09; 0,06; 0,01

0,51; 0,36; 0,35; 0,338; 0,31; 0,3; 
0,288; 0,2655; 0,212; 0,185; 0,1455; 

0,13; 0,073; 0,107; 0,06; 0,03; 0

Від –1 до 0
–0,48; –0,4; –0,37; –0,36; –0,32; –0,31; –0,275; 

–0,27; –0,26; –0,225; –0,12; –0,08; –0,08; 
–0,08; –0,04; –0,02; –0,015 

–0,829; –0,4205; –0,349; –0,342; 
–0,255; –0,251; –0,1515; –0,07; 

–0,0645; –0,015; –0,0055

Орієнтація за K / Y
Від 0 до 1

0,647; 0,6167; 0,505; 0,491; 0,48; 0,43; 0,391; 
0,39; 0,347; 0,25; 0,208; 0,186; 0,17; 0,16; 

0,106; 0,086; 0,069; 0,06; 0,06; 0,056; 0,046; 
0,036; 0,036; 0,03; 0,03; 0,018; 0,018; 0,01

0,4155; 0,4; 0,364; 0,336; 0,306; 0,33; 
0,296; 0,255; 0,243; 0,198; 0,196; 
0,18; 0,119; 0,108; 0,106; 0,085; 

0,081; 0,045; 0,032; 0,01 

Від –1 до 0 –0,348; –0,342; –0,2256; –0,177; 
–0,1615; –0,101; –0,037; –0,0125
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мотивується через реалізацію потреб підприємця у збе-
реженні та використанні майна незалежно від процесу 
розвитку або змін економічної діяльності (28 з 28). Мо-
тивація вмотивованих підприємств за L / Y та K / Y (від 
–1 до 0) є резервом мотивації для аналізованих підпри-
ємств з середовища функціонування. Цей резерв існує 
тільки для 17 підприємств з орієнтацією на L / Y.

Мотивація невмотивованості підприємств ха-
рактерна для усіх суб’єктів господарювання як 
несиметричне відображення вмотивованості. 

Вона є результатом прояву гіперконкуренції через моти-
вацію руйнування підприємств. У даному випадку, межі 
від 0 до 1 та від –1 до 0 визначають те, хто більше за-
цікавлений у руйнуванні економічної діяльності – саме 
підприємство чи середовище функціонування, в якому 
воно знаходиться.                     

 
ЛІтЕРАтУРА

1. Taylor, W. M. DEA/AR efficiency and profitability of Mexi-
can banks. A total income model / W. M. Taylor, R. G. Thompson,  
R. M. Thrall and P. S. Dharmapala // European Journal of Operational 
Research. – 1997. – Vol. 98. – P. 346–363.

2. Zeng, G. Evaluating the efficiency of vehicle manufactur-
ing with different products / G. Zeng // Annals of Operations Re-
search. – 1996. – Vol. 66. – P. 299–310.

3. Gathon, H.-J. Decomposing efficiency into its manage-
rial and its regulatory components: The case of European railways 
/ H.-J. Gathon, P. Pestieau // European Journal of Operational Re-
search. – 1995. – Vol. 80. – P. 500–507.

4. Al-Shayea, A. M. Measuring hospital’s units efficiency:  
A data envelopment analysis approach / Adel Mohammed Al-
Shayea // International Journal of Engineering & Technology IJET-
IJENS. – 2011. – Vol. 11, No. 6. – P. 7–14.

5. Althin, R. Profitability and productivity changes: An ap-
plication to Swedish pharmacies / R. Althin, R. Fare, S. Grosskopf // 
Annals of Operations Research. – 1996. – Vol. 66. – P. 219–232.

6. Arnold, V. L. New uses of DEA and statistical regression 
for efficiency evaluation and estimation – with an illustrative appli-
cation to public secondary schools in Texas / V. L. Arnold, I. R. Bard - 
han, W. W. Cooper and S. C. Kumbhakar // Annals of Operations Re-
search. – 1996. – Vol. 66. – P. 255–278.

7. Farrell, M. J. The measurement of productive efficiency 
/ M. J. Farrell // Journal of the Royal Statistical Society, Series A. – 
1957. – Vol. 120. – P. 253–281.

8. Charnes, A.  Rhodes E. (1978): Measuring the efficiency 
of decision making units / A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes 
// European Journal of Operational Research. – 1978. – Vol. 2. –  
P. 429–444.

9. Fisher, F. M. Economic Analysis of Production Price In-
dexes / F. M. Fisher, K. Shell // Journal of Economics. – 1999. – Vol. 
69, No. 1. – P. 96–103.

10. Сахно А. А. Мотивація позиціонування ефективних 
машинобудівних підприємств середовища функціонування /  
А. А. Сахно // Економічні та інноваційні процеси: стан, перспек-
тиви та розвиток : матеріали доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Ужгород, 6–7 травня 2016 р.). – Ужго-
род : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 71–74.

11. Сахно А. А. Метод аналізу середовища функціону-
вання у мотивуванні машинобудівних підприємств / А. А. Сахно 
// Прогнозування економічного та соціального розвитку націо-
нальної економіки : матеріали доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). –  
Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 97–100.

REFERENCES

Al-Shayea, A. M. “Measuring hospital's units efficiency:  
A data envelopment analysis approach“. International Journal of En-
gineering & Technology IJET-IJENS, vol. 11, no. 6 (2011): 7-19.

Althin, R., Fare, R., and Grosskopf, S. “Profitability and pro-
ductivity changes: An application to Swedish pharmacies“. Annals 
of Operations Research, vol. 66 (1996): 219-232.

Arnold, V. L. et al. “New uses of DEA and statistical regression 
for efficiency evaluation and estimation – with an illustrative appli-
cation to public secondary schools in Texas“. Annals of Operations 
Research, vol. 66 (1996): 255-278.

Charnes, A., Cooper, W. W., and Rhodes, E. “Measuring the ef-
ficiency of decision making units“. European Journal of Operational 
Research, no. 2 (1978): 429-444.

Farrell, M. J. “The measurement of productive efficiency“. Jour-
nal of the Royal Statistical Society. Series A, no. 120 (1957): 253-281.

Fisher, F. M., and Shell, K. Economic Analysis of Production 
Price Indexes Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Gathon, H.-J., and Pestieau, P. “Decomposing efficiency into 
its managerial and its regulatory components: The case of Euro-
pean railways“. European Journal of Operational Research, no. 80 
(1995): 500-507.

Sakhno, A. A. “Motyvatsiia pozytsionuvannia efektyvnykh 
mashynobudivnykh pidpryiemstv seredovyshcha funktsionuvan-
nia“ [Motivation effective positioning of engineering enterprises 
environments]. Ekonomichni ta innovatsiini protsesy: stan, perspek-
tyvy ta rozvytok. Uzhhorod: Helvetyka, 2016.71-74.

Sakhno, A. A. “Metod analizu seredovyshcha funktsionuvan-
nia u motyvuvanni mashynobudivnykh pidpryiemstv“ [Method of 
analysis of the environment in the motivation of engineering com-
panies]. Prohnozuvannia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku 
natsionalnoi ekonomiky. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi univer-
sytet, 2016. 97-100.

Taylor, W. M. “DEA/AR efficiency and profitability of Mexican 
banks. A total income model“. European Journal of Operational Re-
search, no. 98 (1997): 346-363.

Zeng, G. “Evaluating the efficiency of vehicle manufactur-
ing with different products“. Annals of Operations Research, vol. 66 
(1996): 299-310.

http://www.business-inform.net


144

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ід
П

рИ
єм

Ст
Ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

УДК 338.32

ТЕхНІчНИй СТАН ОСНОвНИх ЗАСОбІв пІДпРИЄМСТв уКРАїНИ: АНАлІТИчНИй пОгляД
© 2016 каткоВа н. В. 

УДК 338.32

Каткова Н. В. технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд
У статті проведено оцінку технічного стану основних засобів суб’єктів господарювання України. Оцінено зношеність основних засобів у галузях 
економіки, її динаміку. Виявлено, що 83,5% будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів тощо майже 
повністю зношені фізично і застарілі морально. Проаналізовано коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів, введення в експлуатацію та 
ліквідації зношених основних засобів, інтенсивності оновлення основних засобів, які свідчать про низьку ефективність технічного оновлення під-
приємств. Визначено динаміку первісної та залишкової вартості основних засобів, яка демонструє наявний розрив у темпах зростання первісної 
та залишкової вартості основних засобів, що нагромаджує їх знос; темпи змін вартості основних засобів також свідчать про низьку ефектив-
ність технічного оновлення підприємств. Виявлено, що за останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у структурі основних засобів у народ-
ному господарстві: з 2000 р. катастрофічно зменшилося матеріально-технічне забезпечення галузей, що формують економічну безпеку країни.
Ключові слова: основні засоби, технічний стан, ступінь зносу, оновлення, вибуття, первісна вартість, залишкова вартість, динаміка.
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 17. 
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УДК 338.32
Каткова Н. В. Техническое состояние основных средств  

предприятий Украины: аналитический взгляд
В статье проведена оценка технического состояния основных средств 
субъектов хозяйствования Украины. Оценена изношенность основных 
средств в отраслях экономики, её динамика. Выявлено, что 83,5% зда-
ний, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, 
транспортных средств и т. п. почти полностью изношены физически 
и устарели морально. Проанализированы коэффициенты обновления 
и выбытия основных средств, ввода в эксплуатацию и ликвидации из-
ношенных основных средств, интенсивности обновления основных 
средств, которые свидетельствуют о низкой эффективности тех-
нического обновления предприятий. Определена динамика первичной 
и остаточной стоимости основных средств, демонстрирующая раз-
рыв в темпах их роста, что накапливает износ основных средств; 
темпы изменений стоимости основных средств также свидетель-
ствуют о низкой эффективности технического обновления предпри-
ятий. Выявлено, что за последние 15 лет отмечаются существенные 
сдвиги в структуре основных средств в народном хозяйстве: с 2000 г. 
катастрофически уменьшилось материально-техническое обеспече-
ние отраслей, формирующих экономическую безопасность страны.
Ключевые слова: основные средства, техническое состояние, сте-
пень износа, обновление, выбытие, первичная стоимость, остаточ-
ная стоимость, динамика.
Рис.: 5. Табл.: 1. Библ.: 17. 
Каткова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры учета и экономического анализа, Националь-
ный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова (пр. Геро-
ев Сталинграда, 9, Николаев, 54025, Украина)
E-mail: nataliavkatkova@gmail.com

UDC 338.32
Katkova N. V. The Technical Condition of Fixed Assets of Enterprises  

in Ukraine: an Analytical View
The article estimates the technical condition of fixed assets of the economic 
entities in Ukraine. Depreciation of the fixed assets in the economy sectors 
and its dynamics has been evaluated. It has been found that 83,5% of build-
ings, constructions, transmission devices, machinery and equipment, vehicles, 
etc. are almost entirely worn out physically and morally obsolete. Coefficients 
of upgrade and disposal of fixed assets, commissioning and elimination of the 
worn-out fixed assets, intensity of renovation of fixed assets have been ana-
lyzed, testifying the low efficiency of the technical renovation of enterprises. 
Dynamics of both the primary and the residual value of fixed assets has been 
determined showing a gap in the growth rates that accumulates depreciation 
of fixed assets; the pace of changes in the cost of fixed assets also showed a 
low efficiency of the technical renovation of enterprises. It is found that over 
the past 15 years there have been significant changes in the structure of the 
fixed assets in the economy: since 2000 the material and technical support of 
the industrial sectors that provide the economic security of the country has 
been catastrophically diminished.
Keywords: fixed assets, technical condition, degree of wear, upgrade, dis-
posal, primary value, residual value, dynamics.
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Успішне функціонування підприємств можли-
ве лише за умови максимального використання 
всіх наявних ресурсів. Матеріально-технічною 

основою будь-якої господарської діяльності є основні 
засоби, технічний стан яких визначає ефективність ді-
яльності, фінансовий стан, конкурентоспроможність на 
ринку суб’єкта господарювання.

Різним аспектам дослідження технічного стану та 
відтворення основних засобів підприємств, їх впливу на 
ефективність діяльності присвячена значна кількість 
праць вітчизняних і зарубіжних учених. Разом з тим,  
з часом не стихає інтерес дослідників до питань оцінки 

технічного стану основних засобів. Так, Шумейко О. Ю.  
в розрізі дослідження ролі амортизаційної політики у 
відтворенні оcновних заcобів промиcлових підприємcтв 
України визначив стан оновлення та ступінь зносу основ-
них засобів промислових підприємств по Україні, за-
пропонував модель залежності ступеня зносу основ них 
засобів від рівня витрат на амортизацію [1, 2]. К. В. Уща- 
повський досліджував проблеми технічного стану основ - 
них засобів у енергетичній сфері (ДП «НЕК «Укренерго») 
[3]. С. В. Каламбет, О. В. Чорновіл, В. А. Воропай у своїй 
праці визначили залежність рівня економічної безпеки 
українських залізниць від рівня відтворення основних 
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засобів [4]. Набок Є. В. порівняла стан основ них засобів 
вітчизняних підприємств з досвідом розвинутих країн, 
надала увагу причинам відставання фондоозброєнос-
ті України від показників розвинутих країн [5]. Окремі 
аспекти оцінки технічного стану та відтворення основ-
них засобів, їх впливу на ефективність діяльності гос-
подарюючих суб’єктів висвітлені у працях Ткаченко Н.  
[6], Іщук Л. І. [7], Лісовського І. В. [8], Соломко А. С. [9], 
Онисько С. М. [10], Следь О. М. [11], Черкасова О. О. 
[12], а також автора [13, 14].

Отже, проблема технічного стану основних засо-
бів суб’єктів господарювання України не втрачає своєї 
актуальності, особливо в умовах глибокої кризи, що 
охопила всі сфери економікикраїни.

Метою статті є оцінка технічного стану основних 
засобів суб’єктів господарювання України.

Одним із найвпливовіших чинників, що забезпе чує 
ефективну виробничо-господарську діяль ність 
підприємств, і, відповідно, ефективне функ-

ціонування національної економіки, є технічний стан 
основних засобів. Зазвичай, технічний стан основ них за-
собів оцінюють з використанням коефіцієнтів ступеня 
зносу, оновлення та вибуття основних засобів, введення 
в експлуатацію та ліквідації зношених основ них засобів, 
коефіцієнта інтенсивності оновлення основ них засобів.

Оцінюючи ступінь зносу основних засобів під-
приємств України (рис. 1), слід зазначити, що величезна 
частка будівель, споруд, передавальних пристроїв, ма-
шин та обладнання, транспортних засобів тощо майже 
повністю зношена фізично і застаріла морально: у 2014 р. 
ступінь зносу основних засобів склав 83,5 % [15, 16]! 

Протягом останніх 15 років спостерігається нега-
тивна тенденція стійкого зростання зношеності основ-
них засобів, що є результатом недостатнього обсягу ін-
вестицій у розширення та модернізацію основних засо-
бів та неефективної амортизаційної політики як на рівні 
держави, так і на рівні підприємства – порівняно з 2000 р. 
у 2014 р. ступінь зносу виріс майже у 2 рази.

Спостерігається значна зношеність основних за-
собів в усіх галузях економіки (рис. 2). Звісно, ступінь 
зносу основних засобів у галузях економіки різний, що 
залежить від інтенсивності їх експлуатації та частоти 
оновлення та модернізації, а також інвестиційної при-
вабливості галузі [16].

 

Так, найбільший ступінь зносу основних засобів 
простежувався в галузях наземного і трубопро-
відного транспорту, поштової та кур’єрської ді-

яльності (97,9%); добувної промисловості та розроблення 
кар’єрів (65,3%); постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (61,4%); водопостачання; ка-
налізації, поводження з відходами (57,6%); інформації та 
телекомунікації (57,4%); професійної, наукової та техніч-
ної діяльності (58,8%); переробної промисловості (56,9%). 
Найменший ступінь зносу основних засобів характер-
ний для сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 
(30,8%), організації харчування (35,9%), торгівлі (37,3%).

Оцінюючи показники руху основних засобів 
суб’єк тів господарювання (табл. 1), можна стверджу-
вати про низьку ефективність технічного оновлення 
підприємств. Коефіцієнт оновлення основних засо-
бів з 2010 р. не перевищує 6 % (за винятком 2011 р., що 
пов’язано зі зміною вартісної межи віднесення активів 
до основних засобів), коефіцієнт введення в дію – 2,1 %.
При цьому для забезпечення інноваційного розвитку 
економіки бажаним вважається значення коефіцієнта 
оновлення основних засобів ≥ 10 %, тож спостерігається 
негативна тенденція у відтворенні основних засобів.

Низькими є значення і коефіцієнтів вибуття основ-
них засобів: коефіцієнт вибуття основних засобів з 2010 р. 
не перевищує 4,4 %, а коефіцієнт ліквідації зношених 
основних засобів – 1,7 %.

Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних за-
собів, який характеризує динаміку їх відтворення, при 
цьому у 2014 р. склав 52,9 %, що демонстрував би достат-
ньо ефективний рівень оновлення, якби мова йшла про 
значення коефіцієнтів руху, наближених до 10 %.
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Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів за роками, %
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Рис. 2. Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності за 2014 р., %

таблиця 1

показники оновлення та вибуття основних засобів

Рік
Коефіцієнт  
оновлення  

основних засобів

Коефіцієнт  
введення в дію 

нових основних 
засобів

Коефіцієнт  
вибуття основних 

засобів

Коефіцієнт 
ліквідації  

основних засобів

Коефіцієнт 
інтенсивності 

оновлення  
основних засобів

2010 0,042 0,018 0,020 0,003 0,900

2011 0,237 0,020 0,130 0,017 0,154

2012 0,048 0,021 0,026 0,005 0,807

2013 0,059 0,016 0,044 0,007 0,363

2014 0,022 0,009 0,017 0,006 0,529

Зміна первісної вартості основних засобів в Украї-
ні за 2000–2014 р. (рис. 3), на перший погляд, показує по-
зитивну динаміку, особливо з 2008 р. Порівняно з 2000 р.  
у 2014 р. первісна вартість основних засобів збільшила-

ся в 16,6 разу, порівняно з 2007 р. – у 6,7 разу. Але збіль-
шення первісної вартості основних засобів, насамперед, 
пов’язано з постійними переоцінками та індексаціями 
вартості основних засобів, особливо у «кризові» періо-
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ди, а також викривленням даних у фінансовій звітності 
підприємств про вартість основних засобів. Так, у 2014 р.  
вартість основних засобів з урахуванням індексації та 
переоцінки відрізнялася від вартості без індексації та 
переоцінки у 1,4 разу (до речі, індекс інфляції за 2014 р. 
склав 124,9 %) [15,16]. 

Разом з тим, з 2007 р. спостерігається розрив у 
темпах зростання первісної та залишкової вартості осно-
вних засобів (див. рис. 3), що нагромаджує їх знос.Темпи 
змін вартості основних засобів (рис. 4) також свідчать 
про низьку ефективність технічного оновлення підпри-
ємств – найбільші темпи зростання, які спостерігаються 
у 2007 р. та 2012 р., складають 106,1% та 106,2% (а най-
менші, звісно, – у кризові 2009–2010 рр. і 2014 р. – 102,5% 
та 100,0% відповідно).

Така динаміка стану основних засобів в Україні 
стримує процес модернізації економіки та все більше під-
силює технологічне відставання від розвинених країн. 

Оцінюючи структуру вартості основних засобів 
в розрізі окремих видів економічної діяльності в Укра-
їні (рис. 5), необхідно відзначити, що на кінець 2014 р. 

найбільша частка основних засобів спостерігалась у 
транспорті, складському господарстві, поштовій та 
кур’єрській діяльності – 70,4 % (зокрема, у наземному і 
трубопровідному транспорті – 29,9 %); у промисловості – 
14,0 % (зокрема, у металургійному виробництві та вироб-
ництві готових металевих виробів, крім машин та устат-
ковання – 1,4 %; у виробництві електричного устаткован-
ня – 0,1 %, у виробництві автотранспортних засобів, при-
чепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 
0,2 %); у сільському, лісовому та рибному господарстві 
склала 1,2 % [16]. При цьому показовий наявний дис-
баланс: при величезній частці основних засобів у тран-
спортній сфері частка основних засобів у виробництві 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів складає лише 0,2 %!

За останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у 
структурі основних засобів у народному господар-
стві: якщо у 2000 р. основні засоби промисловості 

займали 34,4 %, то у 2014 р. їх частка зменшилася до 14 % 
(у розвинутих країнах вона складає понад 30 %); частка 
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основних засобів сільського господарства зменшилася з 
11,8 % у 2000 р. до 1,2 % у 2014 р.; а от частка основних за-
собів транспортної сфери збільшилися з 13,7 % у 2000 р. 
до 70,4 % у 2014 р. [16, 17].

Отже, катастрофічно зменшилося матеріально-
тех нічне забезпечення галузей, що формують економіч-
ну безпеку країни, зокрема у провідних галузях промис-
ловості та агропромисловому комплексі.

Не є таємницею, що подолати технічне старіння 
основних засобів можна за допомогою значних 
інвестицій (зокрема, у розвиток вітчизняного 

машинобудування), які є джерелом ефективного розши-
реного оновлення основних засобів і переходу виробни-
цтва на рівень високотехнологічного розвитку. Інвести-
ції в основний капітал у промислово розвинутих країнах 
складають понад 20% від ВВП [5]. Також зрозумілим є і 
той факт, що залучити інвестиції в реальний сектор еко-
номіки в умовах макроекономічної, політичної, соціаль-
ної та військової кризи стає невиповненим завданням, 
навіть з кредитами МВФ, Світового банку, Євросоюзу, 
США тощо. Тим паче, що на фоні пробуксовування ре-
форм, економічних прорахунків, неподоланної корупції 
в Україні, а також зниження темпів зростання еконо-
міки країн Європи через прийняте Британією рішення 
про вихід з ЄС, тренд на надання Україні міжнародної 
фінансової допомоги втрачає популярність.

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна 
зробити висновок, що технічний стан основних засобів 
господарюючих суб’єктів в Україні вкрай незадовільний 
(ступінь зносу основних засобів у 2014 р. склав 83,5 %), 
спостерігається значна зношеність основних засобів у 
всіх галузях економіки, оновлення матеріально-технічної 
бази господарської діяльності здійснюється низькими 
темпами (коефіцієнт оновлення у 2014 р. – 2,2 %). За 
останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у струк-
турі основних засобів у народному господарстві: з 2000 р.  

катастрофічно зменшилося матеріально-технічне забезпе-
чення галузей, що формують економічну безпеку країни.

Критичний стан основних виробничих фондів у 
провідних галузях промисловості, агропромисловому 
комплексі, системах життєзабезпечення; недостатні 
темпи відтворювальних процесів та подолання струк-
турної деформації в економіці є основними загрозами 
національній безпеці України та стабільності в суспіль-
стві, а наявна динаміка стану основних засобів стримує 
процес модернізації економіки та підсилює технологіч-
не відставання від розвинених країн. 

Подолати технічне старіння основних засобів 
можна за допомогою значних інвестицій, але залучення 
їх у реальний сектор економіки в умовах кризового сьо-
годення являє собою величезну проблему.                      
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Склад і структура оборотних активів підприємств 
не є однаковою, і на це впливає ряд факторів.
Кожен з них має свій механізм впливу і силу дії. 

Одним із найважливіших чинників впливу на оборот-
ні активи підприємства є його галузева приналежність. 
Дослідження впливу галузевої приналежності на склад і 
структуру оборотних активів є дуже важливим, адже ця 
залежність відображає не тільки вплив технологічного 
процесу виробництва на оборотні активи, а і рівень впро-
вадження науково-технічного прогресу в галузі в цілому.

Вплив галузевої приналежності на склад і струк-
туру оборотних активів є актуальною проблемою сьо-
годення, тому що:

 дуже мало проведено досліджень на цю тему, 
особливо таких, шо стосуються вітчизняної 
економіки;

 під впливом науково-технічного прогресу акту-
альність раніше проведених досліджень швид-
ко втрачається;

 даний фактор відіграє важливу роль в форму-
ванні структури і складу оборотних активів.

Мета статті – у ході дослідження виявити фінан-
сову конструкцію складу і структури оборотних активів 
підприємства залежно від галузевої приналежності.

Для проведення дослідження, потрібно вирішити 
такі завдання:
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 визначити різницю між поняттями «склад» і 
«структура оборотних активів»;

 відібрати галузі економіки для проведення до-
слідження, які будуть повною мірою охоплюва-
ти більшість підприємств;

 на основі статистичних даних шляхом аналізу 
та порівняння виявити вплив галузевої прина-
лежності підприємств на склад і структуру їх 
оборотних активів.

Дослідження, представлене в даній статті, має те-
оретичне і практичне значення. З одного боку, воно не-
обхідне для розширення теоретичної бази, яка не є ве-
ликою за даною проблемою, з іншого, – має практичне 
застосування, тому що проведене на актуальних даних і 
відображає реальний стан вітчизняних підприємств та 
вплив на їх тенденцій науково-технічного прогресу.

Мета дослідження полягає у визначенні впливу 
галузевої приналежності вітчизняних підприємств на 
склад і структуру їхніх оборотних активів виходячи з 
аналізу актуальних на даний момент даних.

Виходячи з першого завдання дослідження спочат-
ку буде з’ясовано різницю між поняттями «склад» 
і «структура оборотних активів підприємства».
Під оборотними активами ми розуміємо гроші та 

їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 
інші активи, призначені для реалізації чи споживання 
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу [1].

Склад оборотних активів – це сукупність окре-
мих елементів (статей) оборотних виробничих фондів і 
фондів обігу [2]. Склад оборотних активів залежно від 
сфери діяльності суб’єкта господарювання може мати 
певні особливості. Так, наприклад, поточні біологічні 
активи характерні, в основному, тільки для галузі сіль-
ського, рибного та лісового господарства.

Для зручності дослідження складу оборотних ак-
тивів на галузевому рівні економіки потрібно консоліду-
вати його елементи. Тому в дослідженні було розробле-
но і застосовано такий склад оборотних активів:
 запаси;
 поточні біологічні активи;
 дебіторська заборгованість;
 поточні фінансові інвестиції;
 гроші та їх еквіваленти;
 витрати майбутніх періодів.

Структура оборотних активів – це співвідно-
шення окремих елементів оборотних активів у їх загаль-
ному обсязі [2].

Різниця між поняттями складу та структури обо-
ротних активів полягає в тому, що склад оборотних ак-
тивів надає інформацію тільки про наявність того чи ін-
шого елемента оборотних активів підприємства, а струк-
тура відображає їх вартісне співвідношення. Структура і 
склад доповнюють одне одного.

Структура є більш важливим показником для 
дослідження впливу галузевої приналежності підпри-
ємств, тому що дає змогу порівняти їх вартісні харак-
теристики. Виходячи з цього, було обрано такий склад 
оборотних активів, який, у першу чергу, необхідний для 
відображення впливу галузевого чинника на структуру 
оборотних активів.

Для виявлення впливу галузевої приналежності 
на склад і структуру оборотних активів дуже важливим 
є правильний відбір досліджуваних галузей економіки. 
Вибірка повинна складатися з максимально різноманіт-
них галузей і водночас відображати повною мірою стан 
економіки країни в цілому. Тому пріоритетними для 
дослідження є більш розвинені види економічної діяль-
ності народного господарства.

У нашому випадку було доцільно вибрати галузі 
економіки за таким критерієм, як обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. 
Статистична інформація по обсягу реалізованої продук-
ції (товарів, послуг) була взята за 2014 р., тому що аналіз 
і порівняння складу і структури оборотних активів було 
проведене за даними станом на 01.01.2015 р.

Для дослідження було вибрано п’ять галузей еко-
номіки, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
суб’єктів господарювання яких за 2014 р. склав в абсо-
лютному вираженні 3961224,6 млн грн, що становить 
88,9 % від всього обсягу реалізованої продукції (товарів, 
послуг) за всіма галузями економіки (табл. 1).

Визначення впливу галузевої приналежності на 
склад і структуру оборотних активів доцільно проводи-
ти шляхом порівняння та аналізу частки одного елемен-
та в сукупних оборотних активах. Тому в даному дослі-
дженні порівнюються між собою частки одного елемен-
та складу оборотних активів у галузевому розрізі.

Першим елементом дослідження згідно з нашим 
консолідованим складом оборотних активів є запаси. 
До запасів ми відносимо активи, які:
 утримуються для подальшого продажу (розпо-

ділу, передачі) за умов звичайної господарської 
діяльності; 

 перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва;

таблиця 1

Вибірка найбільших галузей економіки за обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2014 р. [3]

Галузь економіки Усього, млн грн частка від суми всіх галузей %

Сільське, лісове та рибне господарство 220163,30 4,9

Промисловість 1567714,00 35,2

Будівництво 154619,00 3,5

Оптова та роздрібна торгівля 1795659,90 40,3

Транспорт 223068,40 5,00

Разом 3961224,60 88,9
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 утримуються для споживання під час виробни-
цтва продукції, виконання робіт та надання по-
слуг, а також управління підприємством/уста-
новою [4].

На рис. 1 показано частки запасів у сукупних обо-
ротних активах по кожній з досліджуваних галузей. Як 
бачимо, для всіх галузей запаси займають значну частку 
в структурі оборотних активів. Водночас є місце значній 
амплітуді значень, що свідчить про вплив галузевої прина-
лежності на формування частки запасів, як елемента обо-
ротних активів. Прослідковується тенденція зменшення 
частки запасів для сфери послуг, особливо не пов’язаної з 
реалізацією товарів, тобто галузі транспорту.

Отже, як бачимо у випадку із запасами є чіткий 
вплив галузевої приналежності підприємств на частку 
запасів у структурі оборотних активів. Запаси, як еле-
мент оборотних активів, присутні в усіх досліджуваних 
галузях, але їх внутрішній склад може відрізнятися че-
рез особливості діяльності суб’єктів господарювання 
різних видів економічної діяльності.

Наступний елемент нашого дослідження – це 
поточні біологічні активи. У нашому розумінні 
поточні біологічні активи – це біологічні акти-

ви, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/
або додаткові біологічні активи, приносити в інший 
спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не пере-
вищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та 
відгодівлі [5].

Частка поточних біологічних активів в оборотних 
активах за кожною із галузей підприємства зображена 
на рис. 2. Як бачимо, даний актив характерний тільки 
для галузі сільського, лісового та рибного господарства, 
тому і займає вагоме місце в структурі його оборотних 

активів. Це пов’язано з особливостями технологічного 
процесу даного виду діяльності. 

Поточні біологічні активи присутні і в інших галу-
зях, але їх частка дуже мізерна. Це свідчить про відсут-
ність у більшості підприємств даного виду діяльності 
їх у складі оборотних активів, а ті суб’єкти господарю-
вання, в яких вони присутні, є, скоріше, виключенням 
з правила.

Отже, така стаття, як поточні біологічні активи, є 
яскравим прикладом впливу галузевої приналежності 
підприємств на структуру і склад їх оборотних активів.

Також нами було досліджено місце в структурі 
оборотних активів підприємств такого елемента, 
як дебіторська заборгованість. Під дебіторською 

заборгованістю ми розуміємо суму заборгованості де-
біторів підприємству на певну дату. Дебітори, своєю 
чергою, – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок 
минулих подій заборгували підприємству певні суми 
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [6].

Рис. 3 показує частку дебіторської заборгованості 
в складі оборотних активів по досліджуваним галузям 
економіки. Виходячи за наведених даних, можна сказа-
ти, що має місце середня амплітуда коливань значень. 
Це свідчить про наявність впливу галузевої приналеж-
ності підприємств на частку дебіторської заборгованос-
ті в структурі оборотних активів.

Також, було виявлено, що дебіторська заборгова-
ність займає більше половини оборотних активів всіх 
досліджуваних галузей вітчизняної економіки, що є 
свідченням сильного впливу макроекономічного факто-
ру на даний показник.

Наступний елемент, який був нами досліджений, – 
поточні фінансові інвестиції. Під поточними фінансови-
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Рис. 1. частка запасів в оборотних активах за галузями економіки станом на 01.01.2015 р. [3]
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Рис. 2. частка поточних біологічних активів в оборотних активах за галузями економіки станом на 01.01.2015 р. [3]
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ми інвестиціями ми розуміємо інвестиції, які легко ре-
алізуються та призначаються для утримання протягом 
терміну, що не перевищує 12 місяців [7].

Частку поточних фінансових інвестицій у складі 
оборотних активів по кожній з досліджуваних галузей 
зображено на рис. 4. З поданої інформації видно знач ну 
амплітуду коливань показників, що свідчить про існу-
вання значного впливу галузевої приналежності підпри-
ємств на структуру їх оборотних активів. Внутрішній 
склад поточних фінансових інвестицій не дуже відрізня-
ється, тому що майже не залежить від галузевої прина-
лежності підприємств. На нього впливає більшою мірою 
склад наявних на ринку короткострокових фінансових 
інструментів.

Отже, на частку поточних фінансових інвестицій 
підприємств, та структуру оборотних активів 
загалом, значно впливає галузевий чинник. До-

слідження ж поточних фінансових інвестицій не дає 
змоги виявити вплив галузевої приналежності на склад 
оборотних активів.

Наступним елементом нашого дослідження є гро-
шові кошти підприємств, складовими елементами яких 
є готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до за-
питання.

Також увагу приділено еквівалентам грошових 
коштів, які визначаються нами як короткострокові ви-
соколіквідні фінансові інвестиції, які вільно конверту-
ються в певні суми грошових коштів і характеризуються 
незначним ризиком зміни їх вартості [8].

На рис. 5 показано частки грошей та їх еквівален-
тів в структурі оборотних активів досліджуваних галу-
зей економіки. Амплітуда коливань показників показує 
значний вплив галузевого фактора на частку грошей 
та їх еквівалентів в оборотних активах підприємств.  
У складі оборотних активів підприємств всіх галузей 
економіки присутні грошові кошти та їх еквіваленти, 
тому тут вплив галузевого чинника не спостерігається.

Останнім елементом дослідження є витрати май-
бутніх періодів. У нашому розумінні, витрати майбутніх 
періодів – це такі витрати, які сплачені підприємством у 
звітному періоді, але на фінансові результати діяльності 
підприємства відносяться в наступні звітні періоди.
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Рис. 3. частка дебіторської заборгованості в оборотних активах за галузями економіки станом на 01.01.2015 р. [3]

0,6 1,4

10,6

7,8

1,9

0

5

10

15

Частка, %

Сільське, лісове та 
рибне господарство
Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна 
торгівля
Транспорт

Рис. 4. частка поточних фінансових інвестицій в оборотних активах за галузями економіки станом на 01.01.2015 р. [3]
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Часта витрат майбутнього періоду в оборотних ак-
тивах по кожній з досліджуваних галузей економіки по-
казана на рис. 6. Велика амплітуда коливань показника 
дає підстави стверджувати про сильний вплив галузевої 
приналежності підприємств на частку витрат майбут-
нього періоду і на структуру оборотних активів загалом.
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Рис. 6. частка витрат майбутнього періоду в оборотних активах за галузями економіки станом на 01.01.2015 р. [3]

У складі оборотних активів всіх галузей присутня 
така стаття, як витрати майбутніх періодів. Але треба 
зазначити наявність внутрішньогалузевих особливо-
стей їхнього складу. Так, наприклад, у добувних галузях 
промисловості до витрат майбутніх періодів включають 
витрати на гірничопідготовчі роботи.

ВИСНОВКИ
У ході проведеного дослідження було виявлено 

відмінності у визначенні понять «склад оборотних акти-
вів» і «структура оборотних активів». Зроблено висно-
вок про те, що склад оборотних активів свідчить тільки 
про наявність тих чи інших елементів оборотних акти-
вів підприємства, а їх структура відображає питому вагу 
кожного елемента. Показник структури є важливішим 
для економічного аналізу, ніж склад оборотних активів.

Для повного відображення стану народного гос-
подарства і точності дослідження було вибрано п’ять 
галузей економіки з найбільшою часткою обсягу реалі-
зованої продукції (товарів, послуг). 

У ході дослідження найбільших галузей економі-
ки за обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), 
шляхом порівняння і аналізу було виявлено вплив га-
лузевої приналежності на склад і структуру оборотних 
активів підприємств.

Завдяки аналізу структури оборотних активів було 
виявлено значний вплив галузевого чинника на частку 
різних їх елементів. Знайдено, що дебіторська заборго-
ваність складає більше половини оборотних активів по 
всіх досліджуваних галузях, що є підтвердженням при-
сутності макроекономічного фактору впливу.

Вплив галузевої приналежності підприємств на 
склад їх оборотних активів менший, ніж на структуру, 
але також присутній значною мірою. Сильний вплив 
галузевий фактор відіграє на присутність у складі 
оборотних активів підприємств поточних біологічних 
активів.                           
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Гальчинський Л. Ю., Луговець В. В. Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України
Стаття присвячена дослідженню факторів впливу на ринок програмного забезпечення України, на прикладі операційної системи Windows 7 
Ultimate. За допомогою факторного аналізу було проаналізовано 10 можливих факторів: обсяг продажів комп’ютерів, розповсюдженість мережі 
Інтернет, рівень комп’ютерного «піратства», ціна, курс валют, ВВП, середня номінальна зарплата, чисельність населення, індекс людського 
розвитку та частка ринку. У результаті аналізу з використанням методу головних компонент було визначено дві агреговані групи факторів – 
внутрішню та зовнішню. Перша включає в себе головні макроекономічні показники, частку ринку досліджуваного ПЗ та рівень розповсюдженості 
Інтернету. Друга включає обсяг продажів ПК, ціну та курс валют. Отримані результати пропонується врахувати при розробці державної стра-
тегії розвитку ринку програмного забезпечення в Україні.
Ключові слова: програмне забезпечення, операційна система, конкуренція, факторний аналіз, ринок, економіка.
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 3. Бібл.: 14. 
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Гальчинский Л. Ю., Луговец В. В. Факторный анализ рынка  

программного обеспечения Украины
Статья посвящена исследованию факторов влияния на рынок про-
граммного обеспечения Украины, на примере операционной системы 
Windows 7 Ultimate. С помощью факторного анализа были проанализи-
рованы 10 возможных факторов: объём продаж компьютеров, распро-
странение сети Интернет, уровень компьютерного «пиратства», 
цена, курс валют, ВВП, средняя номинальная зарплата, численность 
населения, индекс человеческого развития и доля рынка. В результате 
анализа с использованием метода главных компонент были определе-
ны две агрегированные группы факторов – внутренняя и внешняя. Пер-
вая включает в себя главные макроэкономические показатели, долю 
рынка исследуемого ПО и уровень распространённости Интернета. 
Вторая включает объём продаж ПК, цену и курс валют. Полученные 
результаты предлагается учесть при разработке государственной 
стратегии развития рынка программного обеспечения в Украине.
Ключевые слова: программное обеспечение, операционная система, 
конкуренция, факторный анализ, рынок, экономика.
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Halchynsky L. Yu., Lugovets V. V. A Factorial Analysis of the Software 

Market of Ukraine
The article is aimed at studying the factors of influence on the software mar-
ket of Ukraine, on the example of the operating system Windows 7 Ultimate. 
Using the factorial analysis, 10 possible factors have been analyzed: volumes 
of sales of computers, proliferation of the Internet, level of the computer pi-
racy, price, exchange rate, GDP, average nominal wage, population, human 
development index and market share. As a result of the conducted analysis, 
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Ринок програмного забезпечення (ПЗ) є важливою 
частиною економіки України. Сьогодні можли-
вість використання програмного забезпечення 

є одним з важливих факторів, що впливають на про-
дуктивність та ефективність роботи підприємств цілих 
галузей більшості розвинених країн світу. ПЗ стало не 
тільки незамінною складовою ключових бізнес-процесів 
підприємств, а і об’єктом значних інвестицій та інстру-
ментом конкурентної боротьби з боку як продавців, так 
і покупців. Саме тому питання про можливості та пер-

спективи подальшої інформаційної трансформації галу-
зей промисловості на глобальному рівні було підняте в 
ході останнього Всесвітнього економічного форуму [1].

В останні роки український ринок ПЗ зазнає спаду 
через складну економічну ситуацію у країні. Переважна 
більшість ПЗ, що реалізується, є імпортною продукцією – 
її частка сягає 90 % [2]. За даними компанії IDC, у 2015  р. 
в Україні витрати на ПЗ знизились на 50 % і становили 
106 млн доларів США [3–4]. Основною причиною цьо-
го явища другий рік поспіль експерти називають значну 
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девальвацію валюти. Вона призвела до підвищення ціни 
на імпортну продукцію, у тому числі на програмне за-
безпечення, та, в кінцевому результаті, знайшла своє 
відображення у показнику валового внутрішнього про-
дукту (ВВП). Спад економіки України є більш глибоким 
у порівнянні з фінансовою кризою 2009 р., а ринок ПЗ 
майже досяг аналогічного рівня (рис. 1).

Разом з тим, у результаті стрімкого розвитку інду-
стрії офшорного програмування (software outsource) об-
сяг реалізованих нею товарів та послуг вже складає 4% 
національного експорту [5]. Це означає, що у перспекти-
ві може бути розроблена та реалізована стратегія імпор-
тозаміщення програмної продукції, адже всі наявні для 
цього ресурси вже є. 

На даний момент з метою стимулювання ринку 
та подолання негативних тенденцій існує необхідність 
у визначенні ключових факторів, які впливають на його 
функціонування. 

Науковці різних країн продовжують досліджува ти 
різноманітні аспекти функціонування ринку програм-
ного забезпечення, при чому як глобального так і ло-
кальних. Особлива увага надається конкуренції вільно-
го програмного забезпечення (open-source) та пропріє-
тарного, наприклад, у роботах Comino S., Manenti F. [6], 
Lima F., Meireles B., Martinho C. [7], Cocco L., Concas G., 
Marchesi M., Destefanis G. [8] та ін. 

Ринок програмного забезпечення України зага-
лом наслідує світові тенденції та характеристики в силу 
високої інтеграції країни у міжнародне середовище та 
широке розповсюдження інформаційних технологій. 
Це бачення підтверджується в сучасних роботах Л. Ви-
нарик [9], О. Чубукової [10], Л. Єжової [11], C. Горба-
ченко [12]. А. Колісника [13] та інших, а також офіцій-
них звітах Державної служби інтелектуальної власності 
України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Держав-
ної служби статистики.

Протягом попередніх років в Україні реалізову-
валася Програма інформатизації України, роз-
рахована на 2012–2015 рр. На даний момент 

відсутня оновлена програма, яка б враховувала сучасну 
ситуацію на інформаційних ринках, у тому числі про-
грамного забезпечення. 

За допомогою факторного аналізу пропонується 
визначити сучасні фактори впливу на ринок, точніше, на 
обсяг продажів, який відображає його поточний стан. 

Для аналізу пропонується перевірити такі фактори:
 продажі комп’ютерів (ПК) – частина ПЗ, на-

приклад, операційні системи – поставляється 
разом з комп’ютерами, тому їх ціна включаєть-
ся до вартості ПК;

 розповсюдженість мережі Інтернет (I) – ін-
формаційні продукти часто купуються через 
Інтернет, особливо коли купується лише право 
володіння продуктом у вигляді ліцензії;

 рівень «піратства» (П) – користувачі часто 
використовують нелегальне («піратське») ПЗ, 
що призводить по падіння продажів легальної 
продукції;

 ціна (Ц) – питання ціни є одним з ключових, які 
визначають обсяг продажів;

 курс валют (КВ) – як зазначалося вище, біль-
шість ПЗ, яке продається в Україні, є імпорт-
ною продукцією, а отже, коливання курсу ва-
лют призводить до змін ціни продукції;

 ВВП (ВВП) – загальний стан економіки визна-
чає здатність до розвитку ринків, у тому числі 
ринку ПЗ;

 середня номінальна зарплата (СНЗ) – висту-
пає в ролі бюджетних обмежень споживачів;

 чисельність населення (Н) – визначає кількість 
потенційних споживачів;

 індекс людського розвитку (ІЛР) – пропонуєть-
ся використовувати як частину попиту на ПЗ, 

Обмінний курс 1 USD = UAH ВВП у фактичних цінах, USD млн Витрати на ПЗ, USD млн
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Рис. 1. Динаміка курсу долара СшА, витрат на пЗ та економічного зростання в Україні
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адже характеризує інтелектуальний рівень на-
селення, у тому числі рівень освіти та вміння 
працювати з ПЗ;

 частка ринку (ДР) – в силу значного впливу 
мережевих ефектів, які притаманні ринку ПЗ, 
частка ринку відображає популярність продук-
ту, що має вплив на вибір інших покупців.

У рамках дослідження було обрано інтегральний 
факторний метод, який передбачає визначення 
миттєвої швидкості «плавного» переходу рівнів 

на попередніх відрізках часу до рівня наступного від-
різка періоду, а потім агрегування моментних темпів 
зростання й абсолютних приростів на інтервальні. Не-
хай задано функцію зміни результативного показника 
від факторів:

 1 2( , , ..., ),ny f x x x

де xj – фактори (j = 1, m); y – результативний показник.
Значення факторів xj відомі в кожні n моментів 

часу, таким чином, можна представити наявні значення 
у вигляді матриці:

 

1 1 1
1 2
2 2 2
1 2

1 2

...

...
,

... ... ... ...
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m

m

n n n
m

x x x

x x x

x x x

 
 
 
 
 
  
 

де 
i
jx  – значення j-го фактора в момент i 

( 1, , 1, ).j m i n 

Кожен рядок матриці відповідає вектору в m-мір-
ному просторі, перший та останній рядки – початко-
вому та кінцевому звітним періодам. Точкам Mi (i-тий 
рядок матриці) у m-мірному просторі відповідають зна-
чення функції yi .

Розглянемо різницю 
1 ,i i i

j j jy y y    (i = 1, n–1) , 
кожне значення Δyi необхідно представити у вигляді 
суми:

1 2 ... ,i i i i
my y y y    

де 
i
jy  – вплив j-го фактора на результативний показ-

ник за період, що пройшов з моменту часу i до моменту 
часу ( 1, 1, 1, 1, ).i i n j m   

Траєкторії зміни факторів між кожною сусідньою 
парою моментів часу відомі, тобто відомо n – 1 траєкто-
рій Li . Тоді вважатимемо, що вплив j-гo фактора у період 
між моментами часу i та i + 1 визначається формулою:

 1 2( , , ..., ) ,
ji

i
j x m jLy f x x x dx  

               (1)

де
 1 2( , , ..., )

jx mf x x x – часткова похідна функції f за 

змінною xj .
Нехай фактори xj в мультиплікативній моделі   

y = x1 ∙ x2 ∙ ... ∙  xm приймають тільки два якісні рівні: 
0
jx
 

та 
1 ( 1, ).jx j m  Незалежні фактори з моменту часу 0 

до моменту часу 1 змінюються пропорційно один одно-
му, а саме – по прямій, яка з’єднує дві точки у m-мірному 

просторі 
0 1 0( ( )) ,j j j jx x x x t    де j = 1, m та 0 ≤ t ≤ 1), 

тоді внесок відповідного фактора у зміну результатив-
ного показника буде визначатися формулою [14]:

11 0 0 1 0
0

1
( 1)

[( )] ) ( ( ) ) ,
m

j j j k k k
k
k

y x x x x x t dt



    

  

(2)

 
або 

1 0
0

1
( 1)

( ) .
m

j j k k
k
k

y x x k t dt



  

            

(3) 

Під час дослідження розглядався приклад операцій-
ної системи Windows 7 Ultimate. Для проведення 
факторного аналізу було обрано метод головних 

компонент (МГК, в англомовній літературі – prin ci pal 
component analysis, PCA). Він є одним з найпоширеніших 
методів факторного аналізу. Його суть полягає в декомпо-
зиції матриці даних X для подальшого представлення її у 
вигляді добутку двох матриць: матриці рахунків (scores) T 
і матриці навантажень (loadings) P : X = TPT, що, по суті, є 
переходом до нових змінних. Для цього спочатку розра-
ховується матриця взаємних кореляцій, яка сама по собі є 
досить інформативною (табл. 1).

З табл. 1 видно, що існує прямий взаємозв’язок 
між розповсюдженістю Iнтернету, розвитком населен-
ня, часткою ринку ПЗ, зарплатою, ВВП, рівнем «пірат-
ства» та кількістю населення.

Ціна та курс валют мають сильний взаємозв’язок з 
усіма факторами, окрім продажів ПК, розвитку населен-
ня та часткою ринку.

Несподіванкою виявилася відсутність сильного 
взаємозв’язку продажів ПК з іншими факторами.

З метою більш глибокого аналізу взаємозв’язку між 
факторами було застосовано ретроспективний аналіз 
чинників, а саме, метод обертання для максимізації дис-
персії (отримано зворотний зв’язок, що уточнює вплив 
факторів).

Для реалізації було використано пакет аналізу да-
них Statistica 10.0 (табл. 2).

Аналіз факторних навантажень показав можли-
вість ідентифікувати дві незалежні групи факторів, які 
впливають на продажі на ринку ПЗ в Україні, про що 
свідчить дуже висока кореляція (> 0,9). 

До першої групи до найбільш вагомих можна від-
нести рівень розповсюдженості Інтернету (0,94), ВВП 
(0,93), розмір середньої номінальної зарплати (0,92), ін-
декс людського розвитку (0,97) та частку ринку (0,98). 
Цю групу можна назвати внутрішньою, оскільки факто-
ри цієї групи безпосередньо залежать від процесів все-
редині економіки країни.

Другу групу факторів будемо називати зовніш-
ньою, тому що поведінка факторів визначається загаль-
носвітовими тенденціями, які знаходяться поза ринком 
програмного забезпечення. До цієї групи факторів від-
несемо обсяг продажів ПК (–0,89 ≈ |0,9|). Він дійсно є 
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таблиця 1 

Матриця взаємних кореляцій

пК I п Ц КВ ВВп СНЗ Н ІЛР ДР
пК 1,00 –0,19 0,37 –0,54 –0,54 –0,12 –0,20 0,55 –0,07 0,00

I –0,19 1,00 –0,87 0,69 0,67 0,95 0,97 –0,83 0,98 0,97

п 0,37 –0,87 1,00 –0,95 –0,92 –0,94 –0,94 0,82 –0,80 –0,75

Ц –0,54 0,69 –0,95 1,00 0,98 0,81 0,81 –0,81 0,59 0,53

КВ –0,54 0,67 –0,92 0,98 1,00 0,80 0,79 –0,84 0,57 0,51

ВВп –0,12 0,95 –0,94 0,81 0,80 1,00 0,99 –0,81 0,93 0,91

СНЗ –0,20 0,97 –0,94 0,81 0,79 0,99 1,00 –0,84 0,95 0,93

Н 0,55 –0,83 0,82 –0,81 –0,84 –0,81 –0,84 1,00 –0,74 –0,71

ІЛР –0,07 0,98 –0,80 0,59 0,57 0,93 0,95 –0,74 1,00 0,99

ДР 0,00 0,97 –0,75 0,53 0,51 0,91 0,93 –0,71 0,99 1,00

таблиця 2 

Матриця факторних навантажень  
(за головними компонентами)

Фактор 1 Фактор 2

пК 0,144480 -0,891359

I 0,941290 0,290080

п -0,756180 -0,611804

Ц 0,530406 0,802779

КВ 0,510141 0,815383

ВВп 0,925634 0,351252

СНЗ 0,922694 0,381404

Н -0,644697 -0,668643

ІЛР 0,970828 0,147592

ДР 0,979067 0,071477

зовнішнім, тому що ринок комп’ютерів є зовнішнім рин-
ком для ринку програмного забезпечення.

Також окремо відзначимо фактори ціни та курсу 
валют, які логічно можна поєднати в окремий фактор, 
який має сильну кореляцію (> 0,7).
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Рис. 2. Результати факторного аналізу

Графічно кореляційні зв’язки відносно агрегова-
них факторів зображені на рис. 2. 

Таким чином, при розробці стратегії розвитку 
ринку ПЗ в першу чергу необхідно звернути увагу на 
ті складові, які можуть змінені державною політикою, 
наприклад, зростання розміру середньої номінальної 
зарплати та ВВП. Це приведе до підвищення купівельної 
спроможності покупців, а впровадження механізмів для 
боротьби з програмним «піратством» стимулюватиме 
до нових покупок в рамках процесу легалізації.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволив визначити взаємо-

зв’язки між факторами, які можуть впливати на ринок 
ПЗ України, на прикладі операційної системи. Викори-
стана інтегральна факторна модель ідентифікувала дві 
ключові групи факторів – внутрішню (включає в себе 
головні макроекономічні показники, долю ринку дослі-
джуваного ПЗ та рівень розповсюдженості Інтернету) 
та зовнішню (найперше обсяг продажів ПК, а також ціну 
та курс валют), які мають бути враховані при розробці 
державної стратегії розвитку ринку ПЗ. Необхідність 
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розробки такої стратегії є очевидною, адже, як було 
встановлено, існує взаємозв’язок між продажами ПЗ 
та макроекономічними показниками, такими як ВВП та 
розмір мінімальної заробітної плати.

Справедливість отриманих результатів для інших 
типів ПЗ буде розглядатися в подальших дослідженнях.  
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АлгОРИТМІЗАцІя вИРІшЕННя пРОблЕМ гАРМОНІЗАцІї ОблІКу в уКРАїНІ З вИМОгАМИ 
МІЖНАРОДНИх СТАНДАРТІв фІНАНСОвОї ЗвІТНОСТІ
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УДК 657.22:001

Рожелюк В. М. Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів 
фінансової звітності

У статті розкрито теоретичні основи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку й звітності в умовах євроінтеграції та всебічного розвитку світового партнерства. Побудовано керуючий алгоритм, в якому 
в логічній послідовності представлені етапи реалізації процесу гармонізації, що дозволяє в найбільш оптимальному режимі досягти кінцевої 
мети – сформувати уніфіковане інформаційне середовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Досліджено науково-
практичний зарубіжний досвід і законодавство, що стало основою для обґрунтування висновку, що сучасний розвиток бухгалтерського обліку на 
міжнародному рівні може бути підґрунтям для вдосконалення його методологічних і організаційних засад в Україні. На цій підставі узагальнено 
позиції щодо структури та етапів комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в контексті вітчизняних реалій, визначено етапи 
реалізації такого підходу на практиці й здійснено їх формалізацію з використанням функціонального, коефіцієнтного, матричного та інших 
оптимізаційних методів. Запропоновано перелік етапів здійснення гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами.
Ключові слова: гармонізація, організація обліку, закони, стандарти, нормативно-правове регулювання, облікова інформація, керуючий алго-
ритм.
Рис.: 3. Бібл.: 10. 
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УДК 657.22:001
Рожелюк В. Н. Алгоритмизация решения проблем гармонизации 
учёта в Украине с требованиями международных стандартов  

финансовой отчетности
В статье раскрыты теоретические основы гармонизации бухгал-
терского учёта в Украине в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности в условиях 
евроинтеграции и всестороннего развития мирового партнерства. 
Построен управляющий алгоритм, в котором в логической последова-
тельности представлены этапы реализации процесса гармонизации, 
что позволяет в наиболее оптимальном режиме достичь конечной 
цели – сформировать унифицированную информационную среду, не-
обходимую для эффективного развития субъектов хозяйствования. 
Исследованные научно-практический зарубежный опыт и законода-
тельство стали основой для обоснования вывода, что современное 
развитие бухгалтерского учёта на международном уровне может 
быть основой для совершенствования его методологических и орга-
низационных основ в Украине. На этом основании обобщены позиции 
по структуре и этапам комплексного подхода к организации бухгал-
терского учёта в контексте отечественных реалий, определены 
этапы реализации такого подхода на практике и осуществлена их 
формализация с использованием функционального, коэффициент-
ного, матричного и других оптимизационных методов. Предложен 
перечень этапов осуществления гармонизации бухгалтерского учёта 
в Украине с международными требованиями.
Ключевые слова: гармонизация, организация учёта, законы, стан-
дарты, нормативно-правовое регулирование, учётная информация, 
управляющий алгоритм.
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Rozheliuk V. M. The Algorithmic Solution to the Problems of 

Harmonization the Accounting in Ukraine According to the Requirements 
of the International Financial Reporting Standards

The article discloses the theoretical foundations of harmonization of the 
accounting in Ukraine in accordance with the requirements of the interna-
tional standards of accounting and reporting in the context of the European 
integration and the full development of the global partnership. A managing 
algorithm has been elaborated, in which stages of implementation of the har-
monization process are presented in a logical sequence, thus providing the 
most optimal conditions to reach the ultimate goal of establishing a unified 
information environment, necessary for the effective development of eco-
nomic entities. The researched scientific and practical international experi-
ence together with legislation provided the basis to justify the conclusion that 
the contemporary development of accounting at the international level can 
be the basis for improving its methodological and organisational framework 
in Ukraine. On this basis, positions on both the structure and the stages of the 
integrated approach to organization of accounting in the context of domes-
tic realities have been generalized, stages for implementing this approach in 
practice have been defined, and their formalization using the functional, the 
ratio, the matrix, and other optimization methods has been implemented. 
A list of stages for implementation of the harmonization of accounting in 
Ukraine according to the international requirements has been proposed.
Keywords: harmonization, organization of accounting, laws, standards, legal 
and regulatory framework, accounting information, managing algorithm.
Fig.: 3. Bibl.: 10. 
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Україна як європейська держава, що прагне стати 
членом європейської спільноти, яку створюва-
ли країни, що увійшли до неї, зводячи всі сфери 

життєдіяльності до єдиних норм і стандартів, повинна 
визнати ці правила. Виходячи з цього, постає завдання 
розгляду міжнародних стандартів обліку як інструменту 

гармонізації обліку в різних країнах і порівняння між-
народних стандартів з національними для дослідження 
наявності концептуальної єдності.

Теоретико-методологічні концепції розвитку ор-
ганізації бухгалтерського обліку в контексті його рефор-
мування, адаптації до міжнародних стандартів, посилен-
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ня відповідності до сучасних вимог системи управління, 
у тому числі шляхом автоматизації, формування нової 
моделі бухгалтерського обліку, стали основою дослі-
джень зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. 

Впроваджуючи в Україні процеси гармонізації об-
ліку з міжнародними стандартами, важливо усві-
домлювати їх принципові особливості. Нечіткість 

положень міжнародних стандартів, до якої не звикли 
вітчизняні бухгалтери, пояснюється надзвичайно ши-
роким колом осіб, для яких вони призначені, ринковим 
змістом відносин та їх рекомендаційним характером. 
Міжнародні стандарти є складними для розуміння. 
Тому питання переходу на міжнародні стандарти для 
України залишається дуже проблемним, тож йому при-
свячено багато праць як прихильників цього процесу, 
так і противників. Це питання досліджували вітчизня-
ні та зарубіжні дослідники: Г. М. Авраменко [6], Е. Берк 
[10], В. А. Бірюков [6], Л. Л. Гевлич [2], С. Ф. Голов [3],  
І. В. Кашуба [9], Е. М. Мерзликіна [6], М. Я. Метьюс [4], 
Л. К. Нікандрова [6], М. Х. Б. Перера [4], Ю. Н. Снопок 
[8], Р. М. Циган [9], П. Н. Шаронін [6] та багато інших. 
Проте, зважаючи на розвиток гармонізаційних процесів 
і відсутність одностайності у поглядах науковців, це пи-
тання потребує подальшого дослідження. 

Погляди вчених стосовно цих процесів карди-
нально різняться. Позитивні наслідки такого напряму 
розвитку зазначають М. Я. Метьюс і М. Х. Б. Перера [4, 
с. 564], вказуючи, що гармонізація дозволить: 

1) підвищити порівнянність бухгалтерської звіт-
ності різних країн;

2) активізувати оборот капіталу; 
3) підвищити загальний методологічний рівень 

бухгалтерського обліку; 
4) скоротити витрати на складання бухгалтерської 

звітності міжнародних корпорацій і спільних підпри-
ємств; 

5) оптимально розподілити світові ресурси. 
Підтримуючи таку позицію, Р.  М. Циган, І. В. Кашу-

ба [9, с. 146] зазначають, що МСФЗ – це гнучка, динаміч-
на система, яка відіграє позитивну роль у вдосконален-
ні національного бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності й інтеграції держави у світове співтовариство. 
Їх впровадження дасть країні змогу істотно покращити 
вітчизняний облік і звітність, сприятиме його відкри-
тості й зрозумілості для внутрішніх і зовнішніх корис-
тувачів інформації, зокрема для іноземних інвесторів та 
кредиторів. 

Ефективним інструментом підвищення прозоро сті 
та зрозумілості інформації є міжнародні стандарти фі-
нансової звітності, які висвітлюють діяльність суб’єктів 
господарювання, створюють достовірну базу для визнан-
ня доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, дають 
можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати 
наявні фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також 
порівнювати результати їх діяльності з метою забезпе-
чення адекватної оцінки їх потенціалу.

Разом із тим, проблеми гармонізації бухгалтер-
ського обліку з позиції врахування специфіки діяльності 
підприємств з переробки сільськогосподарської продук-

ції та відповідного удосконалення структури об ліково-
аналітичного забезпечення управління шляхом активі-
зації використання організаційних важелів, у тому числі 
із застосуванням інноваційних техніко-технологічних 
досягнень, ще не були предметом наукових досліджень.

У зв’язку з процесами переходу на міжнародні 
стандарти постала проблема, сутність якої полягає в 
тенденції розподілу бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності. Наприклад, у фінансовій звітності, складе-
ній за МСФЗ, можуть з’явитися активи, яких у бухгал-
терському обліку немає через відсутність первинних до-
кументів, що підтверджують право власності на актив. 
При цьому, хоч актив і не відображено в бухгалтерсько-
му обліку, якщо підприємство контролює його, то він 
повинен бути відображений у його фінансовій звітності, 
або, навпаки, актив, відображений у бухгалтерському 
обліку, може не відображатися у фінансовій звітності, 
наприклад, у зв’язку з тим, що він не приносить еконо-
мічних вигід. Аналогічні приклади можна навести щодо 
зобов’язань. Так, відповідно до вимог МСФЗ у фінан-
совій звітності повинні бути відображені так звані кон-
структивні зобов’язання, які документально не підтвер-
джені, проте виникли з практики ділового обігу [5]. 

Однак найбільш парадоксальним треба визна-
ти те, що принципи МСФЗ певною мірою суперечать 
принципам консерватизму Е. Берка (1729–1797), який 
висунув три принципи будь-якої організації: 1) традиції; 
2) прагматизм; 3) організм (рис. 1).

Таким чином, МСФЗ не відповідає усім переліче-
ним визначальним принципам. Особливо це по-
мітно на прикладі України. Варто підняти питання 

принципів бухгалтерського обліку, при розробці яких ві-
тчизняні законодавці обрали стратегію запозичення за-
хідних відповідників. Проте у практичній реалізації цих 
принципів у діяльності конкретних суб’єктів господарю-
вання виникають проблеми. Як зазначає Л. Л. Гевлич,  
у міжнародному обліку існують важливі концептуальні 
позиції, не регламентовані в Україні. Йдеться про кон-
цепції збереження капіталу, особливо важливих з позиції 
захисту інтересів користувачів звітності при визначенні 
точки відліку прибутку: тільки надходження активів, що 
перевищують суми, необхідні для збереження капіталу, 
можуть вважатися прибутком [2, с. 122]. 

Проте варто визнати, що міжнародного бухгалтер-
ського обліку як такого в природі не існує, а є ведення 
обліку підприємствами за прийнятими міжнародними 
правилами.

Однак, якщо заглибитися в проблеми запрова-
дження міжнародних стандартів в Україні, історичних 
та ідеологічних відмінностей націй та наявності різних 
джерел фінансування підприємств національної та за-
хідної економік, то постають очевидні принципові недо-
ліки процесу гармонізації в Україні, що фундаментально 
руйнують організацію історично складеної системи бух-
галтерського обліку.

Власне через це у практичній діяльності реаліза-
ція даних принципів у діяльності конкретних суб’єктів 
господарювання наштовхується на певні проблеми. На-
віть застосування абсолютно очевидного принципу єди-
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Рис. 1. Невідповідність процесів впровадження МСФЗ принципами консерватизму Е. Берка 
Джерело: розроблено автором з урахуванням [10].

Принципи консерватизму Е. Берка  

1. Традиції 2. Прагматизм  3. Організм 

Україна має столітні
традиції обліку,

що склалися історично.
Вони близькі до німецьких

уявлень про
бухгалтерський облік,

однак не повторюють їх,
оскільки беруть початок
від витоків трипільської

культури  

У сприйнятті українського
народу вкоренилася думка,

що в нашій країні ведуть облік
не для абстрактних інвесторів,
а для конкретних керівників.

Це є досвідом багатьох століть.
Якщо юридична норма
не спричинює наслідки,

на порушників санкцій вона
не діє, відповідно, на неї можна

не сподіватися

 

 

Організм як трактування
бухгалтерського обліку

є дуже важливим,
оскільки показує, 

що система рахунків
єдина і нерозривна, 
нею неможна вільно

оперувати, чого
прагнуть прихильники

МСФЗ

 

ного грошового вимірника не завжди є однозначним у 
зв’язку із сучасними потребами оцінки таких складових 
нематеріальних активів, як кадровий потенціал, список 
клієнтів та інших ключових факторів успіху підприєм-
ства [1, с. 122]. 

Однією з основних причин принципових роз-
біжностей між П(С)БО і МСФЗ є той факт, що 
бухгалтерський облік у країнах Заходу протягом 

багатьох років обслуговував ринкову систему, в якій ді-
яльність підприємств спрямована на отримання при-
бутку та збагачення їхніх власників, тому і бухгалтер-
ський облік ведеться насамперед в інтересах власників 
підприємств, акціонерів, а національна система обліку, 
сформована на засадах командно-адміністративної сис-
теми, все ще орієнтована на державу як головного ко-
ристувача звітності. 

Загалом дослідження процесів гармонізації бухгал-
терського обліку дало змогу окреслити коло проблем, які 
при цьому виникають. Для їх вирішення необхідно до-
тримувати певної послідовності здійснюваних заходів.  
У зв’язку з цим запропоновано певну поетапність про-
цесу гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні з міжнародними вимогами (рис. 2). 

Незважаючи на те, що процес гармонізації бухгал-
терського обліку в Україні здійснюється доволі активно, 
узагальнені етапи дають можливість вирішити низку 
організаційних питань, які залишилися поза увагою при 
формуванні загальної стратегії наближення вітчизняної 
системи бухгалтерського обліку та звітності до міжна-
родних вимог.

Впроваджуючи в Україні процеси гармонізації об-
ліку, важливо усвідомлювати і принципові відмінності 
у джерелах фінансування вітчизняних і зарубіжних під-
приємств. У той час, як у практиці США головними ко-
ристувачами фінансової звітності підприємства є акціо-
нери, що виступають основними інвесторами, в Україні 
головним користувачем звітності є держава, на перший 

план виходить податкова звітність, а фінансова є швид-
ше формальною. Причиною можуть служити карди-
нальні відмінності у рівні розвитку фондового ринку. 

Проблемним питанням є шлях просування до 
задекларованої гармонізації. Методи її досягнення в 
нашій країні надто не досконалі. Однією з причин вва-
жаємо вказівку Міністерства фінансів України склада-
ти звітність за МСФЗ, використовуючи типові форми 
звітності. Відсутність затверджених форм за МСФЗ 
передбачає дотримання принципу суттєвості, який реа-
лізується вибором підприємством такого набору по-
казників, який є необхідним для користувача, дає змогу 
приймати рішення, при цьому не обтяжуючи надлишко-
вою інформацією. Таке рішення Міністерства фінансів, 
з погляду автора, свідчить про незрілість і неготовність 
сучасної національної системи обліку відповідати за-
хідним ринковим принципам, у зв’язку із залишками ад-
міністративної психології управління, успадкованої від 
радянського минулого.

Узагальнено етапи, що уможливлюють вирішен-
ня низки організаційних питань, які залишилися 
поза увагою при формуванні загальної стратегії 

наближення вітчизняної системи обліку та звітності до 
міжнародних вимог і дозволяють сформувати керуючий 
алгоритм, здатний забезпечити найбільш якісну вдоско-
налену систему, що відповідає вітчизняним особливо-
стям (рис. 3). 

На рис. 3 програмний модуль (0) виконує адміні-
стративні функції координації та управління виконання 
процесів компонентними оптимальної адаптації орга-
нізації бухгалтерського обліку. Алгоритми популяриза-
ції (1) та обґрунтування законодавчого регулювання та 
суб’єктів обліку (2), підготовки кадрового забезпечення 
макрорівня (3), формування нормативно-правової та 
організаційної бази (4), підготовки кадрового забезпе-
чення мікрорівня (5), реалізації (6), подальшого розви-
тку механізмів удосконалення (7) виконуються пара-
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Рис. 2. Етапи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами
примітка: 1–7 – нумерація етапів запропоновано автором.
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Популяризація

 

Зміст заходів і дій  

Установлення рівнів законодавчого регулювання та переліку регламентних
норм, позиціонування суб’єктів, на які поширюється потреба гармонізації
обліку, розмежування повноважень щодо підготовки проектів нормативно-
правових актів та інструктивних матеріалів, встановлення строків
і відповідальних осіб за їх розробку тощо

 

Організація навчання на мікрорівні, забезпечення підвищення кваліфікації
працівників через курси, конференції, круглі столи, консультації, навчання
й самонавчання, а також формування відповідного механізму стимулювання
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Організація навчання та самонавчання, стажування, проведення семінарів 
з підвищення кваліфікації, круглих столів, науково-практичних конференцій, 
заходів з обміну досвідом тощо  

Подальший
розвиток

механізмів
удосконалення 

Запровадження міжнародних підходів відповідно до чинного вітчизняного
законодавства (у т. ч. через експеримент, часткове впровадження, наприклад,
в одній галузі тощо)

 

 

Етапи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами  

Презентація, обговорення, обґрунтування доцільності здійснення через
публічне представлення результатів SWOT-аналізу та надання інформації
про переваги тощо  

Узаконення професійних інституцій, які можуть займатися розробкою
національних і галузевих стандартів бухгалтерського обліку, формування
демократичної структури їх затвердження після обговорення та внесення
уточнень, правове й організаційне регулювання механізмів реалізації  

Підготовка
кадрового

забезпечення
мікрорівня 

Реалізація 
 

5 

6 

7 
Синхронізація зусиль, механізмів та способів, спрямованих на подальший
розвиток та оптимізацію гармонізації та формування уніфікованого
інформаційного середовища, необхідного для ефективної діяльності
суб’єктів  

лельно в мультипрограмному режимі. Модулі (1.1, 1.2), 
(2.1–2.3), (3.1–3.4), (4.1–4.3), (5.1–5.3), (6.1) та (7.1, 7.2) 
виконуються у конвеєрному режимі згідно з їх часовою 
координацією.

Для реалізації поставленого завдання було обрано 
мову програмування С++, а середовище програмування 
С++ Buider 6.0. Перевагами мови програмування С++ 
є гнучкість використання, інкапсуляція, поліморфізм, 
структурованість. Великою перевагою є тонкість про-
грамного коду, що дозволяє зменшити затрати проце-
сорного часу. Велику роль при обранні мови програму-
вання відіграла наявність зовнішніх модулів, що забез-
печують виконання операцій з великими числами.

За результатами проведеного автором дослідження 
випливає, що реформа бухгалтерського обліку в 
Україні є поверхневою, не враховує інтереси різ-

них груп конкретних користувачів фінансової інформа-
ції. У цьому полягає її слабкість з точки зору практичної 
реалізації передбачених заходів. Важливо усвідомлюва-
ти, що МСФЗ – не універсальна концепція, а один із ва-
ріантів обліку в інтересах фінансових інститутів. 

Крім того, виявлено проблему поширення тенден-
ції до відокремлення ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності, які завжди базувалися 
на єдиній фактичній інформації про господарські опе-
рації підприємства, виходячи з підтверджених докумен-
тами даних бухгалтерського обліку.

У сучасних умовах підприємства все ще ведуть об-
лік за національними стандартами, а звітність подають 
згідно з новими вимогами – за міжнародними, відпо-
відно до процедури трансформації облікових даних. Це 
стає причиною того, що в даних обліку наявні активи, 
інформація про які не міститься у звітності, і навпаки, 
у звітності з’являються активи, не відображені в обліку, 
що є суттєвою проблемою організації обліку, призначе-
ної для оптимізації облікового процесу [7].

Вітчизняні бухгалтери не готові до сучасних змін. 
Це стосується насамперед відсутності необхідних знань. 
Підприємства змушені наймати зовнішніх спеціалістів 
для формування нової звітності, що супроводжується 
значними витратами. Проте варто зауважити, що форму-
вання фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає 
не лише спеціальних знань та додаткової інформації, але 
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Рис. 3. Керуючий алгоритм гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами
Джерело: запропоновано автором.

2.1. Пврзр – установлення рівнів законодавчого
го регулювання та переліку
регламентних норм 

3.1. Понсс – організація навчання та
самонавчання, стажування

  
 

1.1. Пппо – показник проведення презентацій,
обговорень

   
 

1.2. Под – показник обґрунтування доцільності
здійснення через публічне представлення
результатів SWOT-аналізу та надання
інформації про переваги

  

 

2.2. Ппс – позиціонування суб’єктів, на які
поширюється потреба гармонізації обліку

 
 

2.3. Прппнпа – розмежування повноважень
щодо підготовки проектів нормативно-
правових актів та інструктивних матеріалів

 

 

3.2. Ппспк – проведення семінарів підвищення
кваліфікації

 
 

3.3. Покснпк – організація круглих столів,
науково-практичних конференцій 

 
3.4. Пзод – заходів з обміну досвідом   

5.2. Пзпкп – забезпечення підвищення
кваліфікації працівників через курси, конфе-
ренції, круглі столи, консультації, навчання

 

 

5.1. Понмі – організація навчання на мікрорівні
самонавчання, стажування  

 
 

5.3. Пфмс – формування механізму
стимулювання

 

 

7.2. Пфуіс – формування уніфікованого
інформаційного середовища

 

 

7.1. Псзмс – синхронізація зусиль, механізмів
та способів, спрямованих на подальший
розвиток та оптимізацію гармонізації

  

 

4.1. Пупі – узаконення професійних інституцій,
які можуть займатися розробкою національних
і галузевих стандартів бухгалтерського обліку  

 4.2. Пфдс – формування демократичної
структури національних і галузевих стандартів
та їх затвердження після обговорення

 

 4.3. Ппормр – правове й організаційне
регулювання механізмів реалізації стандартів

 

 

6.1. Пзмп – запровадження міжнародних
підходів відповідно до чинного законодавства

 
 

ПОЧАТОК  

0. Керуючий
алгоритм етапів

гармонізації
бухгалтерського
обліку в Україні
з міжнародними

стандартами

1. Алгоритм
популяризації

Пп = Пппо + Под
 

2. Алгоритм обґрунтування
законодавчого

регулювання та суб’єктів
обліку

Позрсо = Пврзр, Ппс, Прппнпа  
 

3. Алгоритм підготовки
кадрового забезпечення

макрорівня
Ппкзма = Понсс, Ппспк,

Покснпк, Пзод

 
 

5. Алгоритм підготовки
кадрового забезпечення

мікрорівня
Ппкзма = Понмі, Пзпкп, Пфмс

 
 

 

7. Алгоритм подальшого
розвитку механізмів

удосконалення
Псзмс = Псзмс, Пфуіс

 

8. Алгоритм
перевірки

параметрів
Пп, Позрсо,

Ппкзма, Пфнпоб,
Ппкзма, Пр,

Псзмс

4. Алгоритм формування
нормативно-правової та

організаційної бази
Пфнпоб = Пупі, Пфдс, Ппормр    

6. Алгоритм реалізації
Пр

Кінець  

Так

Ні

й особливого світоглядного підходу до складання фінан-
сової звітності, відмінного від традиційного для України.

Аналізуючи програмне забезпечення за видами 
обліку, варто зазначити, що Фірма 1С застосовує у своїх 
програмних продуктах термін «управлінський облік», 

проте у випадку системи 1С:Підприємство. Версія 7.7 
управлінським називається швидше за все оперативний 
облік. Втім, у системі 1С: Підприємство. Версія 8.0 за-
стосовується вже власне управлінський облік, необхід-
ний для управління за бюджетами. Виходячи з цього, 
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розробникам програмного забезпечення доцільно при-
вести використання ними облікової термінології у від-
повідність до науково обґрунтованої.

ВИСНОВКИ
Таким чином, гармонізація бухгалтерського обліку 

в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку й звітності в умовах євроінте-
грації та всебічного розвитку світового партнерства, яка 
вимагає дотримання структурованої логіки, базується 
на наукових обґрунтуваннях, зумовила дослідження сут-
ності інтеграції облікових систем і розвиток організації 
бухгалтерського обліку та її форм, аналіз міжнародного 
досвіду з питань комплексного підходу до вирішення 
проблемних аспектів організації бухгалтерського облі-
ку. Це дало автору змогу запропонувати організаційно-
методологічні засади його використання для оптимізації 
організаційних структурних компонентів вітчизняних 
переробних підприємств, оцінити шляхи, визначити 
етапи й побудувати керуючий алгоритм гармонізації бух-
галтерського обліку в Україні з вимогами міжнародних 
стандартів, в якому в логічній послідовності представ-
лено етапи реалізації процесу гармонізації для макси-
мальної синхронізації зусиль у досягненні кінцевої мети 
гармонізації – сформувати уніфіковане інформаційне се-
редовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання.                     
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ТРАНСпОНувАННя вИМОг ДИРЕКТИвИ ЄС № 2013/34/ЄС ДО НАцІОНАльНОгО 
ЗАКОНОДАвСТвА уКРАїНИ
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УДК 657.37

Маренич т. Г. транспонування вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС до національного законодавства України
Метою статті є узагальнення основних відмінностей положень Директиви 2013/34/ЄС, МСФЗ і НП(С)БО та визначення пропозицій для України в 
частині гармонізації законодавства з питань бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності до норм Європейського Союзу та МСФЗ. 
Обґрунтовано, що в Україні і надалі буде розширюватися сфера застосування МСФЗ. Узагальнено особливості впровадження МСФЗ у вітчизняну 
практику. Здійснено критичний аналіз положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, відзначено її позитивні сторони та дискусійні моменти. Проведено 
порівняння основних опцій Директиви, МСФЗ і НП(С)БО. Доведено, що прийнята Директива додає ряд розбіжностей з МСФЗ. Зроблено висновок, 
що імплементація її положень в законодавче поле України вимагає осучаснення діючих П(С)БО в напрямку усунення розбіжностей між НП(С)БО і 
МСФЗ з урахуванням вимог ЄС.
Ключові слова: директива 2013/34/ЄС, міжнародні стандарти фінансової звітності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, фінансова 
звітність, імплементація.
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Маренич Т. Г. Транспонирование требований Директивы ЕС  
№ 2013/34/ЕС к национальному законодательству Украины

Целью статьи является обобщение основных отличий положений 
Директивы 2013/34/ЕС, МСФО и НП(С)БУ и разработка положений 
для Украины в области гармонизации законодательства по вопросам 
бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности к нор-
мам Европейского Союза и МСФО. Обосновано, что в Украине и дальше 
будет расширяться сфера использования МСФО. Обобщены особен-
ности внедрения МСФО в отечественную практику. Сделан критиче-
ский анализ положений Директивы ЕС № 2013/34/ЕС, отмечены её по-
зитивные стороны и дискуссионные моменты. Проведено сравнение 
основных опций Директивы, МСФО и НП(С)БУ. Доказано, что принятая 
Директива добавляет ряд расхождений с МСФО. Сделан вывод о том, 
что имплементация её положений в законодательное поле Украины 
требует осовременивания действующих П(С)БУ в направлении устра-
нения расхождений между НП(С)БУ и МСФО с учетом требований ЕС.
Ключевые слова: директива 2013/34/ЕС, международные стандарты 
финансовой отчётности, положение (стандарт) бухгалтерского уче-
та, финансовая отчётность, имплементация.
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Marenych T. H. Transposition of the Requirements of the EU Directive  

No. 2013/34/EC to the National Legislation of Ukraine
The article is concerned with a generalization of the main differences be-
tween provisions of the Directive 2013/34/EC, the IFRS and the NAS and the 
development of provisions for the harmonization of Ukrainian legislation on 
accounting and financial reporting to standards of the European Union and 
the IFRS. It is substantiated, that Ukraine will continue to expand the use of 
IFRS. The features of the IFRS implementation into the domestic practice have 
been generalized. A critical analysis of the provisions of the EC Directive No. 
2013/34/EC has been performed, both its positive aspects and its discussion 
points have been specified. A comparison of the basic options of the EC Direc-
tive, the IFRS and the NAS has been carried out. It has been proven that the 
adopted Directive adds a number of discrepancies with the IFRS. It has been 
concluded that an implementation of its provisions in the legislative field of 
Ukraine requires modernizing the existing Provisions (Standards) on Account-
ing clause towards closing the gap between the NAS and the IFRS, taking into 
account the requirements of the EU.
Keywords: Directive 2013/34/EC, international financial reporting standards, 
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Бізнес нашої країни знаходиться у процесі транс-
формації. Залежно від його потреб змінюються 
вимоги до бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності, професії бухгалтера. Головною метою подаль-
шого реформування бухгалтерського обліку є забезпе-
чення якості фінансової інформації, її прозорості і, як на-
слідок, підвищення рівня довіри до фінансової звітності 
вітчизняних підприємств. Досягнення цієї мети збіль-
шить їх інвестиційну привабливість навіть без виходу 
на фондовий ринок та застосування МСФЗ, що,  своєю 
чергою, буде сприяти прискоренню темпів економічного 
розвит ку суб’єктів господарювання та зростанню добро-
буту населення. Це стає можливим завдяки належній ор-
ганізації бухгалтерського обліку на підприємствах. Про-

те темпи поширення МСФЗ у світі доводять, що вони 
сприяють підвищенню прозорості фінансової звітності, 
поліпшенню її якості, зниженню вартості залученого ка-
піталу, збільшенню інвестицій. Україна в цьому питанні 
не стоїть осторонь. Трансформація вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку здійснюється в напрямі застосу-
вання МСФЗ. При цьому європейський шлях розвитку 
України передбачає гармонізацію законодавства країни 
із законодавством Європейського Союзу.

До заходів імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, з іншої, яку ратифіковано 
Верховною Радою України 16 вересня 2014 р. [1], на-
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лежить адаптація національного законодавства у сфері 
бухгалтерського обліку до вимог ЄС. Зокрема, йдеться 
про Директиву ЄС № 2013/34/ЄС «Щодо річної фінан-
сової звітності, консолідованої фінансової звітності та 
пов’язаних з ними звітів окремих типів підприємств», 
яку Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили  
26 червня 2013 р. [2]. Тому постає питання про модер-
нізацію існуючої вітчизняної законодавчої бази форму-
вання фінансової звітності, яка базуватиметься на нор-
мах цієї Директиви.

Проблемам імплементації законодавства ЄС у сфе-
рі бухгалтерського обліку в законодавче поле України 
присвячені наукові праці багатьох вчених. Серед них вар-
то відзначити С. Голова [3], О. Малишкіна [4], А. Озеран 
[5], С. Зубілевич [6], Н. Гуру [7]. Автори аналізують поло-
ження Директиви № 2013/34/ЄС, виділяють проблемні 
питання, які можуть виникнути під час її імплементації 
в національне законодавство з бухгалтерського обліку. 
Проте вчені не приділяють належної уваги аналізу євро-
пейського законодавства у сфері бухгалтерського обліку 
з точки зору його застосування в Україні з урахуванням 
особливостей впровадження МСФЗ в нашій країні.

Метою статті є узагальнення основних відмінно-
стей положень Директиви № 2013/34/ЄС, МСФЗ і НП(С)
БО та визначення пропозицій для України в частині гар-
монізації законодавства з питань бухгалтерського облі-
ку та складання фінансової звітності до норм Європей-
ського Союзу та МСФЗ.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності стали частиною націо-
нального законодавства ще на початку рефор-

мування бухгалтерського обліку, коли були прийняті 
перші П(С)БО. На сьогодні діє 31 стандарт, який розро-
блено на основі МСФЗ, хоча вони і не тотожні. У «чисто-
му» вигляді міжнародні стандарти обов’язково почали в 
Україні застосовувати банки з 01.01.2011 р.; публічні ак-
ціонерні товариства, страхові компанії – з 01.01.2012 р.; 
підприємства, які здійснюють господарську діяльність 
у сферах надання фінансових послуг, крім страхування 
і пенсійного забезпечення, а також підприємства, які 
здійснюють діяльність у сфері недержавного пенсій-
ного забезпечення, – з 01.01.2013 р.; підприємства, які 
здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових 
послуг і страхування, – з 01.01.2014 р.; кредитні спілки, 
підприємства, які здійснюють діяльність з управління 
активами, – з 01.01.2015 р. Це свідчить про постійне роз-
ширення кола укладачів фінансової звітності за вимога-
ми МСФЗ. Решта підприємств, крім перелічених вище, 
можуть застосовувати МСФЗ на добровільних засадах.

Запровадження МСФЗ в Україні має свої особли-
вості. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» для складання 
фінансової звітності застосовуються міжнародні стан-
дарти фінансової звітності, якщо вони не суперечать 
цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері бухгалтерсько-
го обліку [8]. Водночас Стратегія застосування міжна-
родних стандартів фінансової звітності в Україні, за-

тверджена розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24.10.2007 р. № 911-р, передбачає вдосконалення 
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
та законодавства Європейського Союзу [9].

На наш погляд, в Україні і надалі буде розширюва-
тися сфера застосування МСФЗ, оскільки це глобальні 
стандарти, які використовуються в більше, ніж 138 краї-
нах світу [10]. Світовою практикою доведено їх про-
гресивність і корисність, незважаючи на відмінності в 
моделях упровадження. Варто зазначити, що ЄС визнав 
МСФЗ як загальноєвропейські. При цьому прийняття 
МСФЗ в Європейському Союзі відбувається через процес 
схвалення. У результаті процесу схвалення дата набуття 
чинності схвалених МСФЗ часто відрізняється від дати 
набуття чинності МСФЗ, виданих РМСБО, до того ж, 
деякі положення окремих стандартів можуть бути ви-
далені [11, с.43].

Україна до 2012 року йшла по шляху адаптації 
МСФЗ замість повного прийняття. На сьогодні 
відкритими питаннями залишаються: своєчас-

ність оприлюднення офіційного перекладу актуальних 
МСФЗ на сайті Міністерства фінансів України; доціль-
ність переходу на застосування МСФЗ інших підпри-
ємств; зіставність даних фінансової звітності, підготов-
леної за НП(С)БО і МСФЗ різними суб’єктами господа-
рювання, тощо.

Директива № 2013/34/ЄС встановлює нові умови 
складання, подання та оприлюднення фінансової звіт-
ності та консолідованої фінансової звітності, а також 
новий порядок визнання та оцінки певних видів акти-
вів та зобов’язань, доходів та витрат. Критичний аналіз 
її положень дозволив зробити деякі узагальнення. Для 
цілей складання, подання та оприлюднення фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності Ди-
рективою встановлено нові критерії класифікації під-
приємств. Держави – члени ЄС можуть встановлювати 
граничні значення критеріїв, що перевищують значення, 
передбачені для деяких категорій підприємств Дирек-
тивою. Проте ці граничні значення не повинні переви-
щувати встановлених меж (табл. 1).

Критерії поділу підприємств в нашій країні зазна-
чено в Господарському кодексі України [12]. Класифіка-
ція підприємств відповідно до ГКУ і Директиви співпа-
дає тільки за одним показником – середньою кількістю 
працівників. Межі обсягу річного доходу в ГКУ є суттєво 
завищеними, а критерій «валюта балансу» взагалі не при-
ймається до уваги. Тому встановлення нових порогових 
значень критеріїв розмежування підприємств за розмі-
рами з метою складання фінансової звітності призведе 
до зміни діючого порядку ведення бухгалтерського об-
ліку і складання фінансової звітності на підприємствах.

До речі, за даними статистики (розміри підпри-
ємств розраховано за критеріями, визначеними у Госпо-
дарському кодексі України), великі підприємства займали 
у середньому за 2010–2013 рр. 0,2 % від загальної кількості 
підприємств, середні – 5,3 %, малі – 94,3 %, з них мікро-
підприємства – 79,3 %. На великих підприємствах було за-
йнято 31,6 % до загальної кількості зайнятих працівників, 
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на середніх – 41,5%, малих – 27,0%, з них на мікропідпри-
ємствах – 10,4%. Великі підприємства за досліджуваний 
період забезпечили 42,6% загального обсягу реалізації 
продукції (товарів, послуг), середні – 41,2%, малі – 16,2%,  
з них мікропідприємства – 5,2% [13]. 

Як видно з представлених даних, малі та середні під-
приємства здійснюють вагомий внесок в економі-
ку країни та подолання безробіття. Тому вони за-

слуговують на увагу з боку законодавців та регуляторів, 
у тому числі з питань ведення бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. Якщо облік у малих підприємствах 
регулюється П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта мало-
го підприємництва» [14], то для середніх підприємств не 
передбачено іншого порядку організації бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, крім як для ве-
ликих. У системі МСФЗ для таких підприємств регулю-
вання фінансової звітності здійснюється Міжнародним 
стандартом фінансової звітності для малих та середніх 
підприємств (IFRS for SMEs) [15]. У Директиві немає по-
силань на цей стандарт, проте і відсутня заборона на його 
застосування в країнах-членах ЄС.

У разі прийняття нової градації підприємств, за 
розрахунками вітчизняних спеціалістів, кількість вели-
ких підприємств збільшиться в шість разів, а малих – на 
20 %. Відповідно зменшиться кількість середніх і мікро-
підприємств [16].

Залежно від розміру підприємств у Директиві  
№ 2013/34/ЄС представлено диференціацію вимог до фі-
нансової звітності. Для малих підприємств передбачено 
можливість складання скорочених балансів і звітів про 
прибутки та збитки, а для середніх підприємств – ско-
рочених звітів про прибутки та збитки. Регламентуєть-
ся зміст приміток до фінансової звітності стосовно всіх 
підприємств, додаткове розкриття інформації передба-
чається для середніх і великих підприємств з державною 
часткою власності, та окремо для великих підприємств 
та підприємств з державною часткою власності.

Директивою для всіх підприємств, включаю-
чи суб’єкти суспільного інтересу, встановлено форми 

річної фінансової звітності у складі балансу, звіту про 
прибутки та збитки та приміток до фінансової звітно-
сті. При цьому держави – члени ЄС можуть вимагати 
від підприємств, окрім малих підприємств, включення 
до річної фінансової звітності інших звітів додатково до 
перелічених. Звичайно, більшістю практикуючих бух-
галтерів різних країн, у тому числі й України, зменшення 
кількості форм фінансової звітності сприйметься пози-
тивно. Але до цього питання слід підходити зважено і 
послідовно. Необхідно враховувати потреби у фінансо-
вій інформації груп користувачів, які вже сформували-
ся, для здійснення ефективного регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання на всіх рівнях управління.

Для всіх категорій підприємств Директивою  
№ 2013/34/ЄС передбачено складання управлінського 
звіту, який повинен містити достовірний огляд розвит-
ку, ефективності діяльності та стану підприємства,  
а також опис основних ризиків і невизначеностей, з яки-
ми воно стикається. Огляд повинен містити збалансова-
ний і комплексний аналіз розвитку, ефективності діяль-
ності та стану підприємства, з урахуванням його розміру 
та складності його господарської діяльності. Аналіз може 
містити як фінансові, так і нефінансові ключові показни-
ки ефективності, що стосуються конкретного напряму 
діяльності, включаючи інформацію стосовно природо-
охоронних і кадрових питань. Малі підприємства можуть 
бути звільнені від зобов’язання готувати управлінські зві-
ти, за умови, що вимагатиметься від них надання у при-
мітках до фінансової звітності інформації стосовно при-
дбання підприємством власних акцій. Держави – члени 
ЄС можуть звільнити малі та середні підприємства від 
зобов’язання представлення нефінансової інформації.

Підприємства з державною часткою власності, які 
підпадають під дію законодавства держави-члена і пе-
реказні цінні папери яких допущені до торгів на регу-
льованому ринку будь-якої держави-члена (інвестиційні 
підприємства), повинні надавати у складі управлінсько-
го звіту звіт про корпоративне управління. Звіт про кор-
поративне управління має бути виділений в окремий 
розділ управлінського звіту або в окремий звіт.

таблиця 1

Категорії підприємств та груп відповідно до Директиви № 2013/34/ЄС

Категорія

Критерії (за умови виконання як мінімум двох з трьох зазначених критеріїв)

Валюта балансу чистий оборот 
Середня чисельність 

працівників, зайнятих  
протягом фінансового року

Підприємства

Мікро До 350 тис. євро До 700 тис. євро До 10 осіб

Малі До 4 млн євро, max 6 млн євро До 8 млн євро, max 12 млн євро До 50 осіб

Середні До 20 млн євро До 40 млн євро До 250 осіб

Великі Понад 20 млн євро Понад 40 млн євро Понад 250 осіб

Групи підприємств

Малі До 4 млн євро, max 6 млн євро До 8 млн євро, max 12 млн євро До 50 осіб

Середні До 20 млн євро До 40 млн євро До 250 осіб

Великі Понад 20 млн євро Понад 40 млн євро Понад 250 осіб
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У Директиві визначено вимоги до складання 
консолідованої фінансової звітності та консолідовано-
го управлінського звіту для материнського підприєм-
ства. При цьому малі групи підприємств звільнені від 
зобов’язання щодо складання такої звітності, за винят-
ком випадків, якщо будь-яке афілійоване підприємство 
є підприємством з державною часткою власності. А се-
редні групи підприємств можуть не складати зазначені 
види звітності.

Оприлюднення даних річної фінансової звітності 
та управлінського звіту має бути здійснено підприєм-
ствами протягом строку, який не повинен перевищувати 
12 місяців від дати балансу, разом з висновком, наданим 
офіційним аудитором або аудиторською фірмою. Проте 
держави – члени ЄС можуть звільнити підприємства від 
зобов’язання щодо оприлюднення управлінського звіту, 
якщо копію всього або окремої частини цього звіту мож-
на отримати на першу вимогу і ціна такої копії не переви-
щує розміру адміністративних витрат на її виготовлення.

Малі підприємства можуть бути звільнені від зо-
бов’язання щодо оприлюднення їхніх звітів про прибутки 
та збитки та управлінських звітів. Середні підприємства 
можуть оприлюднювати тільки скорочені баланси. Якщо 
річна фінансова звітність оприлюднюється не в повному 
обсязі, у скороченій версії цієї фінансової звітності, то не 
вимагається додавати аудиторський висновок.

Великі підприємства та всі підприємства з дер-
жавною часткою власності, що працюють у добувній 
промисловості або займаються заготівлею лісу в корін-
них лісах, повинні складати та оприлюднювати звіт про 
щорічні виплати урядам. Якщо виплата, здійснена од-
ним платежем або декількома пов’язаними платежами, 
є меншою за 100 тис. євро протягом фінансового року, 
то вона необов’язково має враховуватися у звіті.

Слід зазначити, що впровадження Директиви в 
країнах – членах ЄС широкого обговорювалося 
науковцями і громадськістю. За сприяння EFAA 

(Європейська федерація бухгалтерів і аудиторів для ма-
лого та середнього бізнесу) у співпраці з АССА (Асо-
ціація присяжних сертифікованих бухгалтерів) і NBA 
(Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) був ор-
ганізований 14.07.2014 р. у Брюсселі круглий стіл «Впро-
вадження нової європейської директиви Accounting: ре-
алізація права вибору» [17]. Дебати показали, що деякі 
зацікавлені сторони не впевнені в тому, що запропоно-
вані зміни в директиві підвищать якість бухгалтерсько-
го обліку або порівнянність фінансової звітності країн-
членів ЄС. Стверджувалось, що кращий бухгалтерський 
облік повинен відповідати критеріям прозорості, рин-
кової ефективності, порівнянності, актуальності, міні-
мальних витрат і міжнародної гармонізації. Адже якість 
бухгалтерського обліку стимулює економічне зростання 
в ЄС і робить доступ до фінансування простішим. За-
значалося, що в нову директиву включено не всі пи-
тання бухгалтерського обліку; необхідними є зміни до 
національних законів країн. Були висловлені думки про 
можливість застосування МСФЗ для малих і середніх 
підприємств, переваги малого і середнього бізнесу сто-
совно вимог до підготовки і публікації звітності.

До дискусійних дослідники відносять такі поло-
ження Директиви: рекомендаційний характер багатьох 
положень Директиви, що негативно може вплинути на 
порівнянність звітності підприємств з різних держав 
Європи; надмірне спрощення звітності малих і середніх 
підприємств, що може призвести до нерозкриття необ-
хідної інформації; не розглядаються або недостатньо 
висвітлені деякі питання бухгалтерського обліку (облік 
оренди, облік пенсійних зобов’язань; облік резервів і 
зобов’язань та ін.); щодо можливості використання мето-
ду ЛІФО для оцінки запасів; звільнення середніх груп від 
обов’язку складати консолідовану фінансову звітність; 
встановлений період оприлюднення звітів (12 місяців), 
що може зменшити корисність інформації; доцільність 
змін у складі річної фінансової звітності та ін. [17–19].

З метою приведення норм національного законо-
давства у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 
у відповідність до вимог згаданої Директиви Кабі-

нет Міністрів України 08.04.2015 р. видав розпоряджен-
ня № 345-р. [20]. На виконання цього розпорядження 
Міністерство фінансів України розробило зміни до За-
кону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [21]. Передбачається внести до За-
кону такі зміни:
 доповнити новими термінами, зокрема «витра-

ти», «доходи», «звітний період», «звіт про пла-
тежі на користь держави», «звіт про управлін-
ня», «таксономія фінансової звітності» та «під-
приємства, що становлять суспільний інтepec»;

 встановити для цілей бухгалтерського обліку 
критерії віднесення підприємств до мікропід-
приємств, малих, середніх та великих підпри-
ємств відповідно до положень Директиви ЄС 
№ 2013/34/ЄС;

 встановити, що шдприємства, які здійснюють 
видобуток корисних копалин загальнодержав-
ного значения, складають фінансову звітність 
за МСФЗ;

 поширити Закон на операції з виконання бю-
джетів та складання фінансової звітності про 
виконання бюджетів з урахуванням бюджетно-
го законодавства;

 скоротити перелік обов’язкових реквізитів для 
первинних документів;

 уточнити період складання проміжної фінансо-
вої звітності з метою забезпечення однознач-
ності у визначенні nepioдy, за який вона склада-
ється;

 дозволити не складати консолідованої фінан-
сової звітності малим групам, які відповідають 
критеріям, передбаченим цим законопроектом;

 удосконалити порядок подання та оприлюд-
нення фінансової звітності, передбачивши її 
подання підприємствами, що застосовують 
МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а та-
кож зобов’язавши підприємства надавати копії 
фінансової звітності за запитом юридичних та 
фізичних ociб відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».
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Окремі вітчизняні вчені заявляють, що постійне 
реформування бухгалтерського обліку в Украї-
ні згідно з міжнародними стандартами приве-

ло до того, що багато нововведень Директиви в Україні 
вже запроваджено та значною мірою реалізовано [7]. 
Дійсно, багато положень національного законодавства, 
яке розроблялось з урахуванням МСФЗ, не протирічать 
Директиві № 2013/34/ЄС. Проте, за розрахунками Кузі-
ної Р., рівень збіжності українських стандартів бухгал-
терського обліку та міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності наближується до 52 %, тобто національні 
стандарти тільки наполовину співпадають з МСФЗ [22, 
с. 20]. А на думку С. Голова, заходи, що здійснювали-
ся у напрямі адаптації законодавства України у сфері 
бухгалтерського обліку до нормативних актів ЄС, об-

межувалися лише запровадженням МСФЗ, ігноруючи 
Директиви ЄС [23, с. 4]. При цьому вчений стверджує, 
що існуюче законодавство України обмежує можливість 
складання та оприлюднення фінансової звітності за-
гального призначення у повній відповідності МСФЗ [23, 
с. 10], а окремі положення законопроекту протирічать 
як законодавству ЄС, так і МСФЗ [23, с. 7]. Озеран О. 
стверджує, що прийняття нової Директиви призвело до 
додаткових розбіжностей з МСФЗ [5, с. 3]. Отже, можна 
зробити висновок, що Директива № 2013/34/ЄС і НП(С)
БО схожа на МСФЗ, але не те саме, що вимагає подаль-
шого правового регулювання щодо запровадження між-
народних стандартів бухгалтерського обліку в Україні з 
урахуванням вимог ЄС (табл. 2).

таблиця 2

порівняльний аналіз основних положень Директиви 2013/34/ЄС, МСФЗ та законодавчих актів України  
з питань бухгалтерського обліку

Ознака Директива МСФЗ Законодавчі акти України

1 2 3 4

Загальні принципи 
обліку та складання 
фінансової звітності, 
вимоги до фінансової 
інформації

Безперервність діяльності 
підприємства; послідовне за-
стосування методів обліку та 
принципів оцінки кожного 
фінансового року; обачність; 
метод нарахування; відповідність 
даних балансу на початок періоду 
за кожен фінансовий рік даним 
балансу на кінець періоду за 
попередній фінансовий рік; 
компоненти статей активів та 
зобов’язань оцінюються окремо; 
статті активів та зобов’язань або 
доходів і витрат не підлягають 
взаємозаліку; статті звіту про при-
бутки та збитки та статті балансу 
обліковуються і відображаються 
відповідно до сутності операції 
чи угоди, якої вони стосуються; 
принцип ціни придбання чи 
собівартості при оцінці статей, що 
визнаються у фінансовій звітності; 
визнання, оцінка, представ-
лення розкриття і консолідація 
необов’язково повинні виконува-
тися, якщо наслідки їх виконання 
є несуттєвими; достовірність; 
об’єктивність

Принцип нарахування; 
принцип безперервності 
діяльності; розмежуван-
ня статей і об’єднання 
їх різними способами; 
класифікація елементів 
фінансових звітів; превалю-
вання сутності над формою; 
доречність; зрозумілість; 
правдиве подання; 
нейтральність; обачність; 
повнота; зіставність; вартісне 
обмеження на корисність 
інформації; суттєвість; 
послідовність подання 
інформації; можливість 
перевірки

Обачність; повне висвіт-
лення; автономність; 
послідовність; безперерв-
ність; нарахування та від-
повідність доходів і витрат; 
превалювання сутності 
над формою; історична 
(фактична) собівартість; 
єдиний грошовий вимірник; 
періодичність; дохідливість; 
доречність; достовірність; 
зіставність

Основи оцінки

Ціна придбання, собівартість. 
Альтернативні методи – пере-
оцінена вартість, справедлива 
вартість

Теперішня вартість, по-
точна собівартість, вартість 
реалізації (погашення), спра-
ведлива вартість, історична 
собівартість

Згідно з МСФЗ

Таксономія балансу  
та звіту про прибутки  
та збитки

Установлені форми, дозволено 
додавати проміжні підсумки і нові 
статті за умови, що зміст цих нових 
статей не передбачений жодною 
зі статей у встановлених формах. 
Можливо – відступ від форм, 
якщо це необхідно для подання 
фінзвітності в електронній формі

Загальні вимоги, настанови 
щодо структури та мінімальні 
вимоги щодо змісту

Форми досить деталізовані, 
містять деякі статті, які не 
подаються у МСФЗ – звітах, 
і не мають тих статей, які 
обов’язкові відповідно  
до МСФЗ
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1 2 3 4

Форма представлення 
балансу Горизонтальний і вертикальний Не визначено формат Горизонтальний

Форма звіту про  
прибутки та збитки

За характером витрат і за 
функціями витрат

За характером витрат і 
за функціями витрат або 
собівартістю реалізації

За функцією витрат

Обсяг приміток до 
фінансової звітності

Чітко регламентується для всіх 
підприємств, для малих – змен-
шено. Окремо додаткове роз-
криття – для середніх і великих 
підприємств та підприємств з дер-
жавною часткою власності.  
Додаткове розкриття – для вели-
ких підприємств та підприємств  
з державною часткою власності

Достатньо деталізовано для 
всіх підприємств, окремо – 
розкриття інформації про 
облікові політики, судження

Деталізовано для всіх 
підприємств – в НП(С)БО 1, 
окремо додаткове розкриття – 
у відповідних П(С)БО

Оцінка товарів і запасів 
при їх вибутті

Середньозважена ціна; метод 
«перше надходження – перший 
видаток» (ФІФО); метод «останнє 
надходження – перший видаток» 
(ЛІФО); метод, що відображає 
загальноприйняту найкращу 
практику

Середньозважена 
собівартість; собівартість 
запасів «перше надходження – 
перший видаток» (ФІФО)

Ідентифікована собівартість 
відповідної одиниці запа-
сів; середньозважена собі-
вартість; собівартість пер-
ших за часом надходження 
запасів (ФІФО); нормативні 
витрати; ціна продажу

Повний комплект 
фінансової звітності

Баланс; звіт про прибутки та 
збитки; примітки до фінансової 
звітності. Можливо, окрім малих 
підприємств, включення інших 
звітів

Звіт про фінансовий стан 
на кінець періоду; звіт про 
сукупні доходи за період; 
звіт про зміни у власному 
капіталі за період; звіт про 
рух грошових коштів за 
період; примітки; звіт про 
фінансовий стан на по-
чаток найбільш давнього 
порівняльного періоду. 
Може подаватися окремий 
звіт про прибутки та збитки 
перед звітом про сукупні 
доходи

Баланс (звіт про фінансовий 
стан) (ф. №1); звіт про 
фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід) (ф. 
№2); звіт про рух грошових 
коштів (ф. №3 або ф. №3 -н); 
звіт про власний капітал 
(ф. №4); примітки до річної 
фінансової звітності в 
довільній формі, якщо облік 
ведеться за МСФЗ

Окремі звіти

Управлінський звіт; звіт про кор-
поративне управління; звіт про 
виплати урядам – обов’язкові для 
деяких підприємств.  
Чітко регламентовані

Управлінський звіт; 
екологічний звіт; звіт про 
додану вартість – можливо. 
Не входять до сфери застосу-
вання МСФЗ

Не передбачено

Закінчення табл. 2

Оскільки положення Директиви ЄС № 2013/34/ЄС  
в окремих випадках відмінні від правил міжнародних 
стандартів фінансової звітності, передбачається, що 
віт чизняні підприємства, які складають фінансову звіт-
ність за МСФЗ, керуватимуться положеннями МСФЗ, 
як це передбачено Регламентом (ЄС) № 1606/2002 Євро-
пейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 
19 липня 2002 року, решта підприємств мають застосо-
вувати національні положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку, приведені у відповідність із Директивою 
ЄС № 2013/34/ЄС після прийняття змін до Закону.

При порівнянні положень Директиви, МСФЗ і 
НП(С)БО можна виділити найбільш фундаментальні 
відмінності. У Концептуальній основі фінансової звіт-
ності сформульовано важливе правило підтримання 
балансу між витратами і вигодами: подання фінансової 
інформації у звітності пов’язане з витратами, і важливо, 
щоб ці витрати були виправдані вигодами від подання 

у звітності такої інформації [24]. Тобто, співвідношен-
ня витрати – вигоди розглядається як одна з підстав 
надання даних у фінансовій звітності. У Директиві дане 
правило не заперечується. У системі НП(С)БО таке об-
меження відсутнє.

Важливою обліковою категорією є поняття суттє-
вості, якою оперують всі системи. Проте вітчиз-
няні стандарти не передбачають однієї важливої 

концепції, яка є в системі МСФЗ і Директиві. Міжнарод-
ні стандарти фактично не застосовують до несуттєвих 
статей. Тобто обліковувати статті, які керівництво ком-
панії вважає несуттєвими, можна як завгодно [25, с. 45]. 
Підприємство не зобов’язано розкривати необхідну за 
МСФЗ інформацію, якщо стаття несуттєва. Аналогічне 
положення містить і Директива. В законодавчих актах 
України немає застереження про те, що стандарти не за-
стосовуються до несуттєвих статей.
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На відміну від системи П(С)БО система МСФЗ 
передбачає можливість невиконання вимог стандартів. 
Так, у МСБО 1 зазначено: винятково рідко, коли управ-
лінський персонал доходить висновку, що відповідність 
вимозі МСФЗ може настільки вводити в оману, що це 
суперечитиме меті фінансової звітності, зазначеній у 
Концептуальній основі, суб’єкт господарювання пови-
нен відхилитися від такої вимоги так, як це описано у 
параграфі 20, якщо відповідна регуляторна концепту-
альна основа вимагає (або іншим чином не забороняє) 
таке відхилення [26]. Проте МСБО 1 чітко не пояснює, 
що саме стоїть за ключовими словосполученнями «ви-
нятково рідко» і «вводити в оману». Це дає великий 
простір для суджень. Взагалі в обліку багато питань 
ґрунтуються на професійному судженні. Це судження 
треба аргументовано пояснити, щоб переконати в його 
адекватності аудиторів і користувачів фінансової звіт-
ності. А з-поміж останніх тепер важливу роль в Україні 
відіграють фіскальні органи.

Необхідно враховувати, що системи обліку (МСФЗ, 
Директива чи П(С)БО) можуть вплинути на показник 
прибутку підприємства. З 2015 р. оподаткування при-
бутку вітчизняних підприємств базується на бухгал-
терському фінансовому результаті. Підприємства, чий 
річний дохід не перевищив 20 млн грн, використовують 
його як об’єкт оподаткування без коригувань. Інші під-
приємства зобов’язані коригувати бухгалтерський фі-
нансовий результат за окремими статтями доходів і ви-
трат на різниці [27]. Якщо підприємство веде облік за 
МСФЗ у добровільному порядку, то воно не зобов’язано 
здійснювати облік за П(С)БО.

ВИСНОВКИ
Головною метою Директиви ЄС № 2013/34/ЄС є 

зниження адміністративного тягаря стосовно до вимог 
підготовки і публікації фінансової звітності малих під-
приємств, а також гармонізація фінансової звітності в 
державах – членах ЄС. Хоча вона не в повному обсязі 
виконує поставлені завдання, можна констатувати, що 
оновлення законодавчої бази формування фінансової 
звітності всередині ЄС є важливим кроком у подоланні 
розбіжностей між практиками бухгалтерського обліку 
європейських країн.

Положення прийнятої Директиви додають ряд 
розбіжностей з МСФЗ. Своєю чергою, національні по-
ложення (стандарти) бухгалтерського обліку суттєво 
відрізняються від МСФЗ. Відповідно до Угоди про асо-
ціацію між Україною і ЄС законодавчі акти з питань 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності потребують модернізації, яка має базуватися 
на нормах цієї Директиви. Необхідним є суттєве осучас-
нення діючих П(С)БО.

Виконання вимог законодавства ЄС, закріплених 
у Директиві, в Україні має відбуватися шляхом пере-
несення в національне законодавство її положень з 
урахуванням передбачених цією Директивою варіантів 
вибору щодо застосування чи незастосування окремих 
її положень стосовно категорій підприємств, форм фі-
нансової звітності, консолідації фінансової звітності та 
звільнення від консолідації, оприлюднення фінансової 

звітності та її аудиту, а також вимог до окремих видів 
звітності. Імплементація Директиви в законодавче поле 
України забезпечить усунення розбіжностей між НП(С)
БО і МСФЗ з урахуванням вимог цієї Директиви, поліп-
шить якість і прозорість фінансової звітності, що буде 
позитивно впливати на активізацію залучення інвести-
цій, вихід на світові ринки капіталу.                   
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Основною метою аудиту фінансової звітності, 
поряд з висловленням думки аудитора щодо її 
достовірності, є також формування судження 

відносно безперервності діяльності клієнта, особливо 
підприємств суспільного значення. Варто зауважити, 
що в сучасних умовах саме результати оцінки перспек-
тив продовження діяльності підприємства стають най-
більш вагомою складовою звіту незалежного аудитора. 
Усвідомлення необхідності більш глибокої діагностики 
безперервності діяльності клієнта вітчизняними ауди-
торами відбулося в період після загострення світової 
економічної кризи 2008–2009 рр. Це знайшло відобра-
ження в досягненні більшого розуміння потреби вико-
ристання рекомендацій МСА 570 «Безперервність» [1], 
що, своєю чергою, формує новий погляд на процедурне 
та інформаційно-аналітичне забезпечення професійно-
го судження аудитора щодо безперервності. 

У практиці аудиту отримання аудиторських доказів 
щодо припущення безперервності діяльності при скла-
данні фінансової звітності, як правило, обмежується за-
стосуванням процедур розрахунку невеликої кількості 
фінансових показників та не враховує результати аналізу 
впливу подальших подій на безперервність. Це не дозво-
ляє зробити достатньо обґрунтований висновок віднос-
но всеохоплюваності впливу на фінансову звітність чин-
ників, що викликають сумніви аудитора в можливості 
подальшої діяльності об’єкта аудиту. Тому дослідження 
теоретичних засад та узагальнення практичного досвіду 
застосування аудиторами інформаційно-аналітичного 
забезпечення оцінки безперервності діяльності клієнта 
з аудиту є вельми актуальним.

Окремі питання безперервності діяльності під-
приємств розглядаються в роботах таких вітчизня-
них авторів, як Г. Давидов, Р. Костирко, Г. Нашкерська,  
О. Петрик, І. Пилипенко, К. Редько, В. Сопко. Предме-
том спеціального дослідження проблема безперерв-
ності в аудиті, у тому числі питання інформаційно-ана-
літичного забезпечення, стала в роботах Бєлоусової І. М.,  
Дмитренко І. М., Коваленко О. В., Проскуріної Н. М., 
Сухаревої Л. О., Фоменко В. О., Шерстюк О. П., Шалімо- 
вої Н. С. У числі зарубіжних авторів слід відмітити таких, 
як Р. Адамс, А. Аренс, Й. Бетге, Ф. Дефліз, М. Метьюс,  
Р. Монтгомері, Б. Нідлз, Дж. Робертсон, М. Хірш, Аман-
жолова Б. А., Бакланова П. В., Бичкова С. М., Гороще- 
нок Н. Н., Калінічева Р. В., Краснов В. Д., Кучеренко С. А.,  
Овчиннікова Н. Н., Пятов М. Л., Ремізов Н. А., Сизов Д. В., 
Соколов Я. В., Шевелев А. Е., Шеремет А. Д. тощо. 

Разом з тим, до теперішнього часу дискусійними 
залишаються питання визначення комплексу аналі-
тичних процедур аудиторської діагностики безперерв-
ності відповідно до потреб визначених користувачів, 
інформаційно-аналітичного забезпечення виконання 
таких процедур, а також організації взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом в частині повноти інформа-
ції щодо безперервності діяльності.

Метою статті є узагальнення теоретичних засад ін-
формаційно-аналітичного забезпечення формування про-
фесійного судження аудитора щодо безперервності діяль-
ності та розробка практичних рекомендацій щодо органі-
зації взаємодії аудитора з управлінським персоналом.

Для досягнення поставленої мети виконано такі 
завдання: 
 теоретично обґрунтовано авторське визначен-

ня поняття та встановлено склад інформаційно-
аналітичного забезпечення формування про-
фесійного судження аудитора відносно безпе-
рервності діяльності;

 запропоновано сукупність заходів щодо нала-
годження інформаційної взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом та тими, кого наді-
лено найвищими повноваженнями, для належ-
ного забезпечення достатніми та прийнятними 
аудиторськими доказами процесу формування 
професійного судження аудитора щодо припу-
щення безперервності діяльності.

Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітичне 
забезпечення формування професійного судження ау-
дитора щодо безперервності діяльності.

Предметом дослідження є теоретико-методичні 
засади інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту 
безперервності діяльності.

Професійне судження аудитора, у тому числі від-
носно припущення безперервності, формується 
на підставі аудиторських доказів. Під аудитор-

ськими доказами розуміється «інформація, що викори-
стовує аудитор під час формулювання висновків, на яких 
ґрунтується аудиторська думка» [1, с. 408], тобто питан-
ня визначення складу інформації та джерел її отримання 
є одним із ключових складових аудиторського процесу. 

Закон України «Про інформацію» визначає інфор-
мацію як «будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відображені 
в електронному вигляді [2]. Усе більший обсяг інфор-
мації в умовах застосування сучасних інформаційних 
технологій формується і зберігається саме в електрон-
ному вигляді, що змінює підходи до інформаційно-ана-
літичного забезпечення аудиту.

Загалом поняття «забезпечення» трактується як 
дія, а також як те, що забезпечує що-небудь [3, с. 577]. 
Одним із найважливіших видів забезпечень є інформа-
ційне забезпечення. Дослідження сутності та змісту ін-
формаційного забезпечення в останні роки відбуваєть-
ся в контексті впровадження інформаційних систем та 
застосування інформаційних технологій (табл. 1).

Як показано в табл. 1, трактування інформацій-
ного забезпечення найчастіше пов’язується з поняттям 
«бази даних», яке використовується в теорії інформа-
ційних систем [4–8]. Водночас привертає увагу розгляд 
інформаційного забезпечення як створення інформа-
ційних умов функціонування системи [7] та як процесу 
задоволення потреб користувачів в інформації [8]. Та-
кий підхід представляється доцільним й для формуван-
ня визначення інформаційного забезпечення аудиту.

Аналіз спеціальної літератури з аудиту показав, 
що, незважаючи на достатньо тривалий період дослі-
джень, сутність інформаційного забезпечення аудиту 
трактується неоднозначно (табл. 2).

Як показано в табл. 2, поширеними в теорії аудиту 
трактуваннями інформаційного забезпечення є визна-
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таблиця 1

трактування сутності інформаційного забезпечення в спеціальній літературі

Джерело Визначення Головна ознака

Економічна енциклопедія [4]
«Інформаційне забезпечення – наявність інформації, необхідної для 
управління економічними процесами, що містяться у базах даних 
інформаційних систем»

Бази даних

Якімова О. Ю. [5, с. 3]

«Інформаційне забезпечення являє собою сукупність бази даних і систе-
ми управління базою даних, системи вхідної і вихідної інформації,  
а також уніфіковану систему документації. Інформаційне забезпечення 
включає в себе всю економічну інформацію підприєм ства, способи 
її подання, зберігання перетворення. Інформаційне забезпечення 
організовується на основі технічного та програмного забезпечення  
та є по відношенню до них забезпеченням більш високого рівня»

Экономический словарь [6]
«Інформаційне забезпечення – 1) забезпечення фактичними даними 
управлінських структур; 2) використання інформаційних даних для авто-
матизованих систем управління»

Інформаційні дані

Економічна енциклопедія [7]

«Забезпечення інформаційне – створення інформаційних умов 
функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, вклю-
чення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, нагромаджен-
ня, передачі, обробки інформації, організація банків даних»

Створення 
інформаційних 
умов

Макарчук О. Г. [8]
«Інформаційне забезпечення – це, насамперед, процес задоволення по-
треб користувачів у інформації, необхідній для обґрунтування і прийнят-
тя стратегічних рішень»

Процес

таблиця 2

трактування сутності інформаційного забезпечення аудиту в спеціальній літературі

Джерело Визначення Головна ознака

Андрєєв В. Д. [9, с. 234]
«Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, передачі, 
обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку суб'єктами контролю  
з метою використання її для потреб управління»

Цілеспрямована робота 
суб’єкта контролюШидловська М. С. [10, с. 81] «Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, передачі, 

обробці, узагальненню, зберіганню і використанню»

Пантелєєв В. П. [11, с. 158]
«Цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, пере-
даванню, обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку суб’єктами 
контролю з метою використання для управління»

Корицька О. І. [12]

«Інформаційне забезпечення аудиту повинно формуватися за прин-
ципами цілісності інформації, адекватності, гнучкості, адаптивності, 
стандартизації та уніфікації, можливості зіставлення та перевірки 
створених баз даних»

Бази даних

Рудницький В. С. [13]
«Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють певним чином 
упорядковану сукупність інформації, яку формують і використову-
ють на різних стадіях процесу аудиту» Упорядкована 

сукупність інформації
Артюх О. В. [14]

«Під інформаційним забезпеченням аудиту управлінської діяльності 
можна розуміти певним чином упорядковану сукупність інформації, 
яка формується і використовується на різних стадіях процесу аудиту»

Петрик О. А., Савченко В. Я.,  
Свідерський Д. Є. [15, с. 87]

«Систематизована сукупність достатньої та доречної інформації, 
яка може бути використана в процесі аудиту для досягнення 
поставленої мети та вирішення визначених завдань»

Систематизована 
сукупність інформації

чення його як цілеспрямованої роботи суб’єкта контр-
олю з інформацією [9; 10; 11], бази даних [12], упоряд-
кованої [13; 14] або систематизованої [15] сукупності 
інформації.

На думку авторів, при визначенні поняття «інфор-
маційне забезпечення аудиту» необхідно, перш за все, 
виходити з розуміння його як певних дій суб’єкта аудиту 
(аудитора) відносно визначення необхідної інформації, 
організації її збору, обробки, реєстрації, узагальнення, 

зберігання, передачі з метою використання в якості ау-
диторських доказів для формулювання висновків з різ-
них питань в аудиторському процесі. 

Разом з тим, варто зазначити, що коли йдеться про 
основу формування судження аудитора відносно дотри-
мання припущення безперервності, названих дій вже 
недостатньо, оскільки виникає потреба в новому зна-
нні, а відповідно й більш високому рівні опрацювання 
накопиченої та систематизованої інформації. У зв’язку 
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з цим доцільним представляється застосування терміна 
«інформаційно-аналітичне забезпечення формування 
професійного судження відносно безперервності». 

Термін «інформаційно-аналітичне забезпечення» 
протягом останнього десятиріччя набув досить 
широкого використання в різних сферах суспіль-

ного життя, проте єдиний підхід до його трактування 
дотепер не склався (табл. 3).

Як показано в табл. 3, діапазон позицій науков-
ців стосовно головної ознаки, що розкриває сутність 
інформаційно-аналітичного забезпечення, є досить 
широким. Так, на думку авторів, визначення даного по-
няття як складової державного управління [19] характе-
ризує його як елемент системи, але не дає уявлення про 
зміст здійснюваних дій. Разом з тим, слід погодитись 
із висновком щодо спрямованості на збільшення рівня 
узагальнення фактів, що й відображає відмінність від 

суто інформаційного забезпечення. Така відмінність не 
розкривається у визначеннях [16; 20; 21–24], але вони 
містять вказівку на спосіб досягнення мети. 

Необхідно підкреслити, що виникнення поняття 
«інформаційно-аналітичне забезпечення» пов’язують 
із розвитком автоматизованих систем управління [16, 
с. 100], використання яких дозволяє оптимізувати ор-
ганізацію «інформаційних масивів баз даних і знань» 
[16, с. 96]. У цьому контексті заслуговує на увагу харак-
теристика інформаційно-аналітичного забезпечення 
як «процесу створення оптимальних умов задля задо-
волення інформаційних потреб» [17; 18]. Крім того, 
важливим уявляється виокремлення Ковалем Р. А.  
двох взаємопов’язаних елементів (інформаційний та 
аналітичний), які в сукупності й представляють собою 
ін формаційно-аналітичне забезпечення, що здійснюєть-
ся в два етапи: перший – відносно самостійна діяльність 
«спеціально підготовлених фахівців, зайнятих пошу-

таблиця 3

трактування поняття інформаційно-аналітичне забезпечення»

Джерело Визначення Головна ознака

Коваль Р. А. [17, с. 225], 
Чечетова Н. Ф., Лелюк Н. Є. 
[18, с. 164]

«Процес створення оптимальних умов задля задоволення 
інформаційних потреб та реалізації посадових обов'язків 
органів державної влади на основі формування та використання 
інформаційних ресурсів. Метою інформаційно-аналітичного забез-
печення державних органів виконавчої влади є створення умов 
для прийняття ефективних державних управлінських рішень» 

Процес створення опти-
мальних умов задля задо-
волення інформаційних 
потреб

Пугач А. О. [19]

«Є складовою державного управління, яке покликане збільшити 
рівень узагальнення фактів, обґрунтованість рекомендацій, якість 
інформаційної продукції суб'єктів управління, а також, викривати 
довгострокові тенденції розвитку суспільства та держави»

Складова державного 
управління

Савченко І. М.,  
Ягупов В. В. [20]

«Система інформаційно-аналітичних заходів, яка спрямована на за-
доволення інформаційних потреб користувачів інформації шляхом 
її підготовки та доведення до споживачів»

Система інформаційно-
аналітичних заходів

Жадько К. С. [16, с. 96]

«Комплекс організаційних, правових, технічних і технологічних 
заходів, засобів та методів, котрі забезпечують у процесі управ-
ління і функціонування системи інформаційні зв’язки її елементів 
(суб’єктів і об’єктів) шляхом оптимальної організації інформаційних 
масивів баз даних і знань»

Комплекс заходів, засобів 
та методів

Телешун С. О. [21, с. 5]

«Сукупність технологій, методів збору та обробки інформації, що 
характеризує об’єкт управлінського впливу (соціальні, політичні, 
економічні та інші процеси), специфічних прийомів їхньої діагно-
стики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних 
варіантів політичних рішень»

Сукупність технологій 
методів збору та обробки 
інформації

Н. Химиця,  
І. Майхрович [22]

«Сукупність організаційних, методичних і інтелектуальних видів 
діяльності зі збору, систематизації, аналізу, збереження й викори-
стання даних про працівників організації або про тих, які готуються 
до вступних випробувань на роботу; про оцінку кадрових процесів 
у галузі та на регіональному ринку праці»

Сукупність організа-
ційних, методичних  
і інтелектуальних видів 
діяльності

Демідов А. А.,  
Захаров Ю. Н. [23, с. 8]

«ґрунтується на аналізі предметних областей регіонального управ-
ління і виділення пріоритетних програмно-цільових установок»

Аналіз предметних обла-
стей управління

Мартинова Л. В. [24, с. 5]

«Основною метою підсистеми інформаційно-аналітичного забез-
печення господарської діяльності підприємств АПК в контексті 
управління ризиками є усунення або попередження ситуацій 
невизначеності відносно розвитку подій, які відбуваються в зов-
нішньому економічному середовищі, та пов’язаних з ними можли-
вих ризиків шляхом збору інформації, її аналізу, а також прийняття 
на основі результатів проведеного аналізу рішень, що стосуються 
вибору тих чи інших методів управління ризиками»

Збір інформації, її аналіз, 
а також прийняття  
на основі результатів про-
веденого аналізу рішень
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ком, відбором, обробкою, накопиченням, узагальнен-
ням і збереженням інформаційних одиниць; другий –  
«… виробництво спеціально підготовленими фахівцями 
на підставі наявних інформаційних одиниць і складних 
розумових процесів нового знання щодо явища або 
події, що вивчається» [17]. Цю ідею в цілому підтри-
мує й Жадько К. С., зазначаючи, що «аналітичне забез-
печення деталізує дані інформаційного забезпечення 
від документа до розрахунку інтегральних показників 
звітів [16, с. 96]. Він також визначає основні завдання 
інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу, 
діагностики і контролю діяльності підприємств звітів, в 
число яких включена «аналітична обробка інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень» [16, 
с. 97]. Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення представляє собою процес, результатом якого є 
отримання нового знання про об’єкт дослідження, ви-
користання якого дозволяє підвищити рівень обґрунто-
ваності висновків й відповідно управлінських рішень.

При здійсненні аудиторської діагностики дотри-
мання припущення безперервності методи, спо-
соби та технології обробки інформації застосо-

вуються в певній послідовності, яка обумовлена необхід-
ністю дотримання вимог МСА 570 «Безперервність» [1]. 
На аналітичному етапі відбувається якісна зміна наявної 
інформації: за результатами виконання комплексу аналі-
тичних процедур аудитор продукує нову інформацію від-
носно об’єктивності оцінки управлінським персоналом 
дотримання принципу безперервності при складанні 
фінансової звітності. Тому прийнятним для характерис-
тики інформаційно-аналітичного забезпечення аудитор-
ської діагностики безперервності представляється про-
понування [17; 18] та розгляд його як процесу створення 
оптимальних умов для задоволення інформаційних по-
треб відповідних суб’єктів, якими при проведенні аудиту 
безперервності є найбільш кваліфіковані аудитори, упо-
вноважені робити висновки і приймати рішення щодо 
типу аудиторської думки з урахуванням результатів діа-
гностики припущення безперервності.

Інформаційно-аналітичне забезпечення аудитор-
ської діагностики безперервності, на думку авторів, слід 
відрізняти від інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня діагностики діяльності підприємства, здійснюваної 
іншими суб’єктами для інших цілей (наприклад, управ-
лінським персоналом підприємства для розробки захо-
дів щодо підвищення фінансової стійкості).

Аналіз робіт, в яких розглядається проблема ауди-
торської діагностики безперервності діяльності [25–33] 
показав, що науковці значну увагу приділяють органі-
заційному, методичному й ресурсному її забезпеченню. 
Як один із основних ресурсів розглядається інформація,  
з якої аудитор відбирає достатні й прийнятні в конкрет-
них умовах аудиторські докази. Разом з тим, слід відмі-
тити, що в роботах використовується переважно термін 
«інформаційне забезпечення».

Так, Аманжолова Б. А. та Овчіннікова Н. Н. [25] за-
пропонували авторський підхід до формування інформа-
ційного забезпечення аудиту безперервності діяльності 
організацій споживчої кооперації та рекомендації щодо 

вдосконалення аналітичних процедур, необхідних для її 
оцінки. Крім загального інформаційного забезпечення 
аудиту безперервності, вони виокремлюють механізм 
формування інформаційного масиву для забезпечення 
відомостями про вплив оціночних значень на показни-
ки, що характеризують безперервність діяльності [25,  
с. 219]. Тому можна зауважити, що мова йдеться саме 
про загальну інформаційну та аналітичну складові, а від-
так – про інформаційно-аналітичне забезпечення ауди-
ту безперервності.

Питання оцінки дотримання принципу безпе-
рервності з позиції внутрішнього аудиту роз-
глянула Горощенок Н. М. Разом з тим, на думку 

авторів, вона необґрунтовано розширює повноваження 
внутрішніх аудиторів, яким надаються не властиві вну-
трішньому аудиту функції [26, с. 8–9]. Цей висновок під-
тверджує й позиція Каменської Т. О. щодо покладення 
на службу внутрішнього аудиту виконання періодичної 
оцінки «адекватності процесів планування безперерв-
ності діяльності» [27, с. 226] та надання гарантії того, що 
такий план є актуальним і дієвим, проте внутрішні ауди-
тори не повинні бути ні розробниками ні виконавцями 
такого плану [27, с. 236]. Впровадження такого підходу 
не тільки сприятиме вдосконаленню системи внутріш-
нього контролю підприємства, й, відповідно, зростанню 
рівня обґрунтованості оцінки дотримання принципу 
безперервності управлінський персоналом, але й на-
дійності інформаційної бази, яка використовується зо-
внішнім аудитором.

Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М. також викорис-
товують термін «інформаційне забезпечення» [28; 29] й 
трактують його як «належно упорядковану сукупність 
економічної інформації, що формується і використо-
вується аудитором на різних стадіях діагностики без-
перервності діяльності ПАТ» [29, с. 103]. Для цілей на-
шого дослідження важливим є висновок [29] відносно 
визнання тези щодо формування сукупності інформації 
аудитором. Разом з тим, сама сукупність економічної 
інформації – це інформаційна база [34], а інформаційне 
забезпечення варто розглядати як процес формування 
інформаційної бази аудиту безперервності. Налагоджен-
ня інформаційної взаємодії між аудиторською фірмою 
та клієнтом здійснюється на основі ідентифікації інфор-
маційних потоків. Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М.  
розглядають рух інформаційних потоків під час ауди-
торської діагностики безперервності в загальному ви-
гляді. Для потреб аудиторських фірм зміст кожного з 
потоків необхідно деталізувати. Також варто враховува-
ти зміни, які відбуваються після дати балансу до дати 
аудиторського висновку.

Проскуріна Н. М. на основі структурування про-
цесу підготовки професійного судження відносно без-
перервності шляхом виокремлення видів залежностей 
(питання аудиторської оцінки принципу «діючого під-
приємства» – джерела інформації – процедури аудиту 
безперервності) [30, с. 396–400] визначила мету аудиту 
безперервності як одержання відповідної інформації [30, 
с. 400; 31, с. 146]. Безумовно, такий підхід конкретизує 
положення МСА 570 «Безперервність» [1] і дозволяє 
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зрозуміти важливість інформаційного забезпечення ау-
диторського процесу в частині питань безперервності. 
Заслуговує на увагу і висновок щодо необхідності аналі-
тичного інструментарію (методи кількісного та якісно-
го аналізу) виконання аналітичних процедур [30, с. 400]. 
Проте, слід зазначити, що сам склад аналітичного інстру-
ментарію розглядається автором у загальному вигляді.

Дискусійним представляється пропонування Бак-
ланової П. В. щодо доцільності проведення в процесі ау-
диту фінансової звітності разом з фінансовим аналізом 
оцінки ефективності менеджменту клієнта як інстру-
мента беззаперечної ідентифікації організацій, для яких 
невизначеність є всеохоплюючою, й відповідної модифі-
кації аудиторської думки [32, с. 13]. У цілому, такий під-
хід не суперечить положенням теорії економічної діа-
гностики й може бути прийнятним при виконанні пого-
джених процедур (Міжнародний стандарт супутніх по-
слуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур 
стосовно фінансової інформації» [35]), коли аудитор має 
більше часу, а також показаний при аудит-консалтингу 
та аудит-контролінгу [33, с. 1]. Певний сумнів викли-
кає й твердження автора про можливість при цьому 
зменшення трудомісткості аудиту. Досвід аудиторської 
діяльності показує, що при загальному аудиті фінансо-
вої звітності вітчизняний аудитор, як правило, суттєво 
обмежений в часі та має дотримуватись вимог МСА, 
які не враховують потребу здійснення процедур оцін-
ки ефективності менеджменту. Крім того, особливістю 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту при 
дослідженні припущення безперервності є отримання 
відповідей на запити, у тому числі й відносно ефектив-
ності менеджменту, від управлінського персоналу та від 
тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпе-
чення формування професійного судження відносно 
безперервності – це процес створення оптимальних 
передумов для задоволення інформаційних потреб ау-
дитора щодо здійснення діагностики та оцінки діяль-
ності клієнта та обґрунтування його професійної думки 

на основі залучення та використання інформаційних 
ресурсів і визначення аналітичного інструментарію. 
Таке трактування дозволяє підкреслити основну мету 
інформаційно-аналітичного забезпечення, яка, на думку 
авторів, полягає у створенні інформаційно-аналітичного 
середовища як основи для отримання належних та до-
статніх аудиторських доказів для оцінки достовір-
ності твердження управлінського персоналу в частині 
безперервності діяльності, та визначити параметри 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту безпе-
рервності (рис. 1).

Як показано на рис. 1, основними параметрами 
інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту 
безперервності є доречність і достовірність ін-

формації, релевантність і достатність, відповідність ви-
могам регламентуючих документів. Джерела інформації 
є досить різноманітними. У зв’язку з цим в числі основ-
них завдань інформаційно-аналітичного забезпечення 
аудиту безперервності, крім стандартних процедур об-
робки інформації, доцільним є виокремлення процедур 
оцінки ступеню надійності джерела інформації через 
визначення економічних інтересів, інформаційних по-
треб та очікувань відповідних суб’єктів управління, які 
таку інформацію надають.

Дмитренко І. М. та Бєлоусова І. М. [29, с. 19–22], 
спираючись на підхід вперше запропонований Б. Нідл-
зом, Х. Андерсеном, Д. Колдуеллом (суть полягає в 
об’єднанні зовнішніх користувачів в групи користувачів 
з прямим і непрямим фінансовим інтересом) [36] та по-
глиблений Бичковою С. М., Соколовим Я. В., Швець В. Г. 
[37; 38] (у складі зовнішніх користувачів додатково ви-
ділили третю групу – користувачів без фінансового ін-
тересу), визначили напрямки використання результатів 
аудиторської діагностики безперервності діяльності 
відповідно до інформаційних потреб користувачів фі-
нансової звітності. Загалом, визнаючи доцільність та-
кого підходу, все ж потрібно зауважити, що, по-перше, 
висновки поширюються розробниками [29] лише на 

Обов’язкова 

 

Інформація 

Закони П(С)БО МСФЗ 

1 2 3 4 5 6 

 

Доречна і достовірна

Релевантна та достатня (аудиторські докази)

1. Фінансова звітність. 2. Запевнення управлінського персоналу. 3. Підтвердження управлінського персоналу. 4. Головна книга. 5. Бізнес-
плани. 6. Стратегія розвитку підприємства.

Рис. 1. параметри інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту безперервності
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підприємства харчової промисловості, а, по-друге, ау-
дитору варто знати й розуміти не тільки мету й напрям-
ки використання різними категоріями користувачів 
отриманої інформації щодо безперервності діяльності, 
але й їх очікування від аудиту безперервності та згідно з 
цим знанням оцінювати інформацію, яка надходить від 
користувачів з різними очікуваннями.

Урахування значного впливу досягнення аудито-
ром розуміння інформаційних потреб користу-
вачів на досягнення взаєморозуміння з управ-

лінським персоналом клієнта та, за потреби, з тими, 
кого наділено найвищими повноваженнями, щодо умов 
завдання з аудиту, дозволило авторам визначити очі-
кування різних категорій користувачів інформації про 
безперервність діяльності підприємства, показати їх 
взаємозв’язок з інформаційними потребами при аудиті 
фінансової звітності (табл. 4).

Розуміння аудитором зазначених очікувань ко-
ристувачів інформації про безперервність та врахуван-
ня об’єктивно існуючого внаслідок притаманних ауди-
ту обмежень «розриву в очікуваннях», дозволить йому 
правильно визначитись з вибором джерел інформації, 
аудиторських процедур та найбільш раціональної послі-
довності їх виконання в аудиторському процесі, уник-
нути непорозумінь з клієнтом при представленні йому 
результатів аудиту, у тому числі з питання аудиторської 
діагностики безперервності діяльності, зберегти власну 
ділову репутацію в ситуації, коли діагностована аудито-

ром фінансова неспроможність клієнта приймає незво-
ротний характер.

Крім того, варто враховувати поведінкові аспекти 
управлінського персоналу, які на даний час достатньою 
мірою описані у фінансовому менеджменті й певною 
мірою в теорії економічної безпеки підприємства. В те-
орії аудиту увагу до цієї проблеми привернула Шалімо- 
ва Н. С.,розглянувши вплив на розвиток аудиту розро-
бок в сфері моделі людини та конфлікту інтересів [39]. 
Разом з тим, в аудиті проблема «розриву очікувань» та 
конфлікту інтересів вивчається переважно з точки зору 
задоволення інформаційних потреб користувачів. Ана-
ліз практики аудиту безперервності показує існування 
потреби в більш глибокому дослідженні питання еконо-
мічних інтересів та поведінки зацікавлених осіб в кон-
тексті якісного інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня аудиторського процесу.

Узагальнення сутнісних характеристик і факторів 
впливу на інформаційно-аналітичне забезпечення ауди-
ту безперервності дозволяє виокремити його складові 
(рис. 2).

Як показано на рис. 2, інформаційно-аналітичне 
забезпечення аудиту безперервності здійснюється ауди-
тором на основі попереднього визначення та врахуван-
ня економічних інтересів різних категорій користувачів 
фінансової звітності щодо дотримання принципу без-
перервності, пов’язаних з ними інформаційних потреб, 
очікувань та поведінкових аспектів, а також цілей ауди-
тора відповідно до положень МСА 570. 

таблиця 4

Інформаційні потреби користувачів щодо дотримання принципу безперервності діяльності  
при аудиті фінансової звітності 

Користувачі інформації Інформаційні потреби Очікування від аудиту безперервності

Власники Фінансові результати діяльності  
та фінансовий стан підприємства

Обґрунтована впевненість щодо збереження інве-
стованого капіталу та прибутковості в майбутньому

Інвестори Фінансові результати діяльності  
та рентабельність

Обґрунтована впевненість, що підприємство про-
довжуватиме ведення бізнесу в передбачуваному 
майбутньому, не має наміру ліквідуватися та не має 
ознак банкрутства

Управлінський персонал
Фінансова стійкість та прибутковість, 
інвестиційна привабливість 
підприємства

Обґрунтована впевненість щодо відображення  
у фінансовій звітності показників власного капі-
талу, довгострокових інвестицій, довгострокових 
та короткострокових зобов’язань 

Працівники
Збереження робочих місць, дотримання  
соціальних гарантій, здійснення соці-
ального страхування

Стабільність та прибутковість роботодавця

Займодавці Платоспроможність, майновий стан Обґрунтована впевненість, що підприємство  
збереже платоспроможність 

Постачальники, підрядники Платоспроможність, збереження 
ділових контактів

Обґрунтована впевненість, що підприємство  
збереже платоспроможність

Покупці Фінансовий стан та фінансова стійкість Обґрунтована впевненість, що фінансовий стан  
дозволяє продовжити постачання товарів (продукції)

Фіскальні органи Платоспроможність
Обґрунтована впевненість , що фінансовий стан  
дозволяє вчасно виконувати фінансові зобов’я-
зання перед державою

Органи державної влади 
Загальний вплив діяльності підприєм-
ства на добробут, соціальну стабільність, 
стан навколишнього середовища

Обґрунтована впевненість щодо фінансового стану
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 Групи користувачів фінансової звітності
щодо дотримання принципу безперервності

 
 

Економічні інтереси 

Інформаційні потреби  

Очікування від аудиту
безперервності 

Цілі використання
інформації

 
 

Цілі аудитора при аудиті
безперервності

 

отримання достатніх та прийнятних
аудиторських доказів щодо

безперервності 

обґрунтування висновку щодо
існування суттєвої невизначеності
стосовно подій чи умов, які можуть

поставити під сумнів безперервність
діяльності

 

визначення наслідків
для аудиторського звіту Аудитор  

Поведінкові
аспекти 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  

Інформаційно-аналітичне забезпечення  
Аудиторські

докази  

Професійне судження аудитора стосовно
безперервності діяльності підприємства  

Інформаційне
забезпечення  

Аналітичне
забезпечення 

пошук інформації  

відбір інформації  

узагальнення
інформації

 
 

Аналітичні процедури  

Діагностика та оцінка
безперервності 

обробка інформації  

збереження
інформації

 

Рис. 2. Складові інформаційно-аналітичного забезпечення формування професійного судження стосовно 
безперервності

Основні проблеми, з якими стикається аудитор 
при вирішенні питання інформаційно-аналітичного за-
безпечення аудиторського процесу в частині формуван-
ня професійного судження стосовно безперервності, 
можна об’єднати у дві групи:
 загальні, притаманні інформаційно-аналітич но му 

забезпеченню аудиторського процесу в цілому;
 специфічні, обумовлені особливостями здій-

снення аудиторської діагностики безперервно-
сті діяльності.

Особливістю організації сучасного аудиторського 
процесу є обумовлена розвитком інформаційно-кому-
нікативних технологій можливість отримання від клі-
єнта все більшого обсягу систематизованої інформації. 
При цьому виникає певне коло проблем. Так, впрова-
дження автоматизованих систем управління дає змогу 
підприємствам формувати в електронному вигляді зна-
чні масиви фінансової інформації, що спрощує проце-
дуру підготовки відповідей на запити аудитора, у тому 
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числі відносно безперервності діяльності. Водночас ау-
дитор має бути добре обізнаний щодо можливості клі-
єнта швидко готувати релевантну інформацію.

Для забезпечення достатніх та прийнятних ау-
диторських доказів щодо дотримання принципу без-
перервності, які безпосередньо впливають на форму-
вання професійного судження аудитора, він має, перш 
за все, надіслати відповідні запити до управлінського 
персоналу для надання йому письмових запевнень, що 
ним будуть розкриті усі відомі дані про характер та стан 
його бізнесу і ступінь впливу внутрішніх та зовнішніх 
чинників. Тому найважливішим (та досить складним на 
практиці через неможливість передбачення аудитором 
всіх майбутніх подій чи умов) завданням аудитора є ви-
значення переліку питань, які будуть включені до запи-
ту. Формулювання таких питань здійснюється на основі 
ґрунтовного вивчення аудитором бізнесу клієнта, оцін-
ки історичної фінансової інформації та аналізу основних 
фінансових показників, виокремлення найбільш значи-
мих подій, що здатні вплинути на можливість подаль-
шого функціонування підприємства. На думку авторів, 
врахування найбільш типових фактів та подій, дозволяє 
сформувати перелік питань до управлінського персона-
лу, систематизований за групами факторів (табл. 5).

Важливо зазначити, що одночасно з обробкою від-
повідей управлінського персоналу аудитор обробляє та 
аналізує підтвердження третіх сторін (банків, страхових 
компаній, дебіторів, кредиторів), виконує низку аналі-

тичних процедур (розраховує індекс Альтмана, виконує 
аналіз фінансових коефіцієнтів та платоспроможності 
підприємства на підставі показників ліквідності балан-
су), оцінює фінансовий стан підприємства та складає 
прогноз подальшої діяльності підприємства. Одним із 
результатів виконання сукупності зазначених процедур 
є виокремлення і систематизація умов, які викликають 
сумніви у можливості подальшого функціонування під-
приємства. Відповідно до вимог МСА 230 «Аудиторська 
документація» їх доцільно оформляти у вигляді робочо-
го документу «Анкета визначення здатності подальшо-
го функціонування підприємства». Поглибленому ауди-
торському дослідженню підлягають питання анкети, на 
які отримано позитивну відповідь (рис. 3).

Для узгодження інформації, отриманої аудитором 
в результаті оцінки умов, які викликають сум-
ніви у можливості подальшого функціонування 

підприємства, направляється повідомлення управлін-
ському персоналу або тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями (аудиторському комітету, директору 
чи засновнику), щодо недотримання принципу безпе-
рервності діяльності з власними розрахунками та пояс-
неннями. Цей момент в інформаційних взаємовідноси-
нах з клієнтом є передумовою формування остаточного 
професійного судження відносно необхідності модифі-
кації аудиторської думки з урахуванням критерію без-
перервності. 

таблиця 5

питання до первинного запиту до управлінського персоналу щодо припущення безперервності

питання щодо оцінки управлінським персоналом 
очікуваного впливу внутрішніх факторів

питання щодо оцінки управлінським персоналом 
очікуваного впливу зовнішніх факторів

– Чи очікує підприємство значні виплати за позиками в наступ-
ному році;  
– чи мали місце порушення умов угод про позику у звітному 
році;  
– чи є чисті активи підприємства меншими, ніж величина статут-
ного капіталу;  
– чи перевищують поточні зобов'язання підприємства його 
поточні активи;  
– чи очікуються збитки в наступному році;  
– чи відбулося припинення або суттєве скорочення діяльності 
після дати балансу;  
– чи були відкладені закупівлі запасів;  
– чи знизився суттєво рівень запасів;  
– чи є застарілі або наднормативні запаси;  
– чи мали місце випадки крадіжок та псування запасів;  
– чи мало місце необґрунтоване знищення (списання) основних 
засобів;  
– чи була відкладена заміна основних засобів;  
– чи існують повторювані збитки від основної діяльності;  
– чи відбувається фінансування за рахунок прострочених 
зобов'язань;  
– чи існує надмірне використання короткострокових позикових 
коштів як джерела фінансування довгострокових вкладень;  
– чи спостерігається недостатність власних оборотних коштів;  
– чи є випадки невиконання у встановлені терміни зобов'язань 
перед кредиторами та акціонерами;  
– чи відбулося значне збільшення строків оплати дебіторської 
заборгованості

– Чи є залежність від основного постачальника;  
– чи є залежність від основного покупця;  
– чи відбулася значна втрата покупців через конкурентів 
або невідповідність продукції встановленим вимогам;  
– чи відбувалося розірвання договорів з основними по-
купцями або постачальниками, що призвело до значних 
збитків;  
– чи відбуваються страйки працівників;  
– чи існують обмеження держави щодо торгівлі;  
– чи відбулося розширення діяльності;  
– чи оголошували значні боржники неплатоспроможність;  
– чи оголошували значні кредитори неплатоспроможність 
підприємства;  
– чи робили оголошення постачальники щодо невиконан-
ня зобов'язань;  
– чи мало місце погіршення відносин з банками;  
– чи існує той факт, що підприємство не може оновити 
основні засоби через неможливість отримання зовнішніх 
фінансових ресурсів;  
– чи відбулося скорочення обсягу замовлень;  
– чи існують неефективні довгострокові угоди;  
– чи існує значна ймовірність виникнення зобов'язань 
внаслідок порушення законодавства про навколишнє 
середовище;  
– чи була втрата ключових фігур апарату управління;  
– чи відбулося технічне старіння основної продукції
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МСА 570 «Безперервність» рекомендують аудито-
ру висловити негативну думку у разі, якщо існує за су-
дженням аудитора суттєва невизначеність, що стосуєть-
ся подій або умов, які окремо, або в сукупності можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта госпо-
дарювання безперервно продовжувати діяльність [1]. 
Разом з тим, якщо управлінський персонал надає аудито-
ру відомості про плани поліпшення ситуації або припу-
щення отримання фінансової допомоги третіх сторін чи 
надання гарантій, аудитор повинен додатково отрима-
ти письмові підтвердження відповідних сторін. У такій 
ситуації аудитор висловлює умовно-позитивну думку.  
У разі, коли управлінський персонал не вважає за по-
трібне зробити або розширити свою оцінку безперерв-
ності діяльності, аудитор може розглянути можливість 
висловлення умовно-позитивної думки або відмовитись 
від висловлення думки у зв’язку із неможливістю отри-
мання достатніх та прийнятних аудиторських доказів.

Варто зазначити, що висновки аудитора не слід 
сприймати як абсолютну гарантію дотримання підпри-
ємством принципу безперервності при складанні фінан-
сової звітності через властиві аудиту обмеження. Таку 
гарантію має надавати тільки підприємство. 

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило на основі уза-

гальнення теоретичних засад і практики аудиту уточнити 
сутність та запропонувати авторське визначення понят-
тя «інформаційно-аналітичне забезпечення формування 
професійного судження відносно безперервності» та 
уточити його складові. Застосування сукупності заходів 
щодо налагодження інформаційної взаємодії аудитора з 
управлінським персоналом та тими, кого наділено най-
вищими повноваженнями, дозволить здійснювати на-
лежне забезпечення достатніми та прийнятними ауди-

торськими доказами процесу формування професійного 
судження аудитора щодо безперервності діяльності. По-
дальшому зростанню обґрунтованості висновків аудито-
ра щодо припущення безперервності сприятиме погли-
блення дослідження впливу на надійність аудиторських 
доказів поведінкових аспектів осіб з числа управлінсько-
го персоналу підприємства та інших осіб, які надають 
вхідну інформацію аудитору, налагодження інформацій-
ної взаємодії зі службою внутрішнього аудиту.                
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Кітц Р. Р., Мізюк Б. М. порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та розвинутих країнах  
в умовах кризи

Мета статті полягає в дослідженні відмінностей механізмів виходу з фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 рр. країн, що розвиваються, та 
розвинутих країн. Це дозволить оцінити ефективність антикризових заходів, які впроваджуються в макроекономічних системах з різним рівнем 
розвитку. Порівняно механізми макроекономічного регулювання в Україні та Швейцарії під час кризи 2008 р. і в посткризовий період. Встановлено, 
що обидві країни використовували кейнсіанську концепцію антикризових заходів. Однак у посткризовий період Швейцарії вдалося досягти макро-
економічної та фінансової стабільності, а українська економіка перейшла в стадію стагфляції. Розгортання стагфляційних процесів у 2014–  
2015 рр. в Україні змусило уряд перейти до монетарної політики антикризових дій. Зроблено висновок, що кейнсіанська концепція виходу з кризи 
виправдала себе в розвинутих країнах, а країни, що розвиваються, змушені переходити до монетаристських механізмів фінансової стабілізації. 
Подальші дослідження повинні виявити, які конкретні фактори та відмінності між Швейцарією та Україною призводять до різних результатів 
при впровадженні по суті однакового антикризового механізму забезпечення фінансової стабільності.
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Китц Р. Р., Мизюк Б. М. Сравнение механизмов обеспечения  
финансовой стабильности в Украине и развитых странах  

в условиях кризиса
Цель статьи заключается в исследовании отличий механизмов выхо-
да из финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 гг. развивающих-
ся и развитых стран. Это позволит оценить эффективность анти-
кризисных мероприятий, которые внедряются в макроэкономических 
системах с разным уровнем развития. В статье сравниваются меха-
низмы макроэкономического регулирования в Украине и Швейцарии во 
время кризиса 2008 г. и в посткризисный период. Установлено, что обе 
страны использовали кейнсианскую концепцию антикризисных меро-
приятий. Однако в посткризисный период Швейцарии удалось достичь 
макроэкономической и финансовой стабильности, а украинская эконо-
мика перешла в стадию стагфляции. Развертывание стагфляционных 
процессов в 2014–2015 гг. в Украине заставило правительство перей-
ти к монетарной политике антикризисных действий. Сделан вывод, 
что кейнсианская концепция выхода из кризиса оправдала себя в раз-
витых странах, а развивающиеся страны вынуждены переходить к 
монетарным механизмам финансовой стабилизации. Последующие 
исследования должны обнаружить, какие конкретно факторы и от-
личия между Швейцарией и Украиной приводят к разным результа-
там при внедрении по существу одинакового антикризисного меха-
низма обеспечения финансовой стабильности.
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Для забезпечення фінансової стабільності в умовах 
кризи уряди країн використовують інструменти 
грошово-кредитної та фіскально-бюджетної по-

літик. Застосування цих інструментів у певному хроно-
логічному порядку по суті є механізмом забезпечення 
фінансової або макроекономічної стабільності в умовах 
кризи. При цьому застосування зазначених інструмен-
тів може відбуватися в руслі кейнсіанської або моне-
тарної концепції. Світова фінансово-економічна криза 
2008–2009 рр. загострила увагу науковців до сучасної 
практики застосування механізмів макроекономічного 
регулювання з метою виходу з кризи. Отже, з практич-
ної точки зору для виходу з кризи необхідно встановити 
пріоритет макроекономічної чи фінансової стабільності 
і обрати відповідну концепцію антикризових дій – кейн-
сіанську або монетарну. Відповідно до динаміки кризи 
та результативності попередніх антикризових заходів 
можливий перехід з однієї концепції на іншу. Багато-
гранність сучасної практики антикризових дій урядів 
потребує ретельного наукового дослідження і теоретич-
ного обґрунтування.

У статті Голуб В. М. і Голуб К. В. [1] проведено ре-
троспективний аналіз світових фінансово-економічних 
криз. Автори констатують факт, що особливістю остан-
ньої кризи 2008–2009 рр. є її поширення через фінансово-
банківський сектор. Відповідно регулятивні антикризо-
ві заходи урядів спрямовувалися на банківський сектор. 
Також у статті стверджується, що криза 2008–2009 рр. 
продемонструвала неефективність існуючих методів 
державного регулювання фінансового сектора в Україні 
[1, с. 142]. У статті Буковинського С. А., Унковської Т. Є., 
Яременко О. Л. [2] головною причиною останньої кризи 
називається проциклічність в регулюванні банківської 
діяльності, тому, на їх думку, головним механізмом за-
безпечення фінансової стабільності має бути механізм 
контрциклічності в регулюванні банківської діяльності. 
До речі, запровадження механізму контрциклічності 
в банківському секторі передбачається Базелем ІІІ [3].  
У своїх працях Геєць В. М. [4] і Тарасевич В. М. [5] деталь-

но аналізують перебіг кризи 2008–2009 рр., оцінюють 
ефективність макроекономічного і фінансового регу-
лювання в Україні та дають свої рекомендації. Загалом в 
українській науковій літературі більшість провідних нау-
ковців схиляється до кейнсіанської концепції подолання 
кризи, проте дискусії тривають. Наприклад, Козюк В. В. 
[6, 7] послідовно відстоює монетаристські підходи в за-
безпеченні фінансової та цінової стабільностей в еконо-
міці, а Борейко В. І. [8] розглядає можливість поєднання 
кейнсіанських та монетарних підходів. У швейцарській 
періодиці більше уваги приділяється впливу кризи 2008–
2009 рр. на динаміку притоку капіталу в країну [9]. Що 
і не дивно, оскільки Швейцарія є світовим фінансовим 
центром, проте, на нашу думку, варто також дослідити 
вплив кризи на макроекономічні показники Швейцарії 
та досвід макроекономічного регулювання цієї країни.

Не вирішеним залишається питання можливо-
сті застосування країнами, що розвиваються, успішних 
механізмів виходу з криз, які застосовуються розвину-
тими країнами. Це питання особливо актуальне у світлі 
останньої кризи 2008–2009 рр., яку розвинуті країни на 
даний момент подолали, а ряд країн, що розвиваються, 
мають через неї суттєві макроекономічні та фінансові 
проблеми. Варто зазначити, що більшість розвинутих 
країн станом на 2016 р. пройшли найгостріші стадії кри-
зи, проте з високою ймовірністю можна стверджувати, 
що вони ввійшли в довгостроковий період низьких тем-
пів зростання.

Головною метою статті є порівняння механізмів 
виходу з кризи 2008 р. України та Швейцарії. Це дозво-
лить оцінити ефективність тих чи інших антикризових 
заходів, які впроваджуються в макроекономічних систе-
мах з різним рівнем розвитку.

Для з’ясування впливу кризи 2008–2009 рр. на 
економіки України та Швейцарії необхідно розглянути 
і проаналізувати динаміку основних макроекономічних 
показників: темп приросту ВВП та рівень інфляції. На 
рис. 1 наведено динаміку цих показників для України,  
а на рис. 2 – для Швейцарії.

Темп приросту ВВП

Темп приросту ВВП, % Інфляція, %

Рівень інфляції в Україні
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Рис. 1. Рівень інфляції та темпи приросту ВВп України у 2000–2014 рр.
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З рис. 1 видно, що під час кризи 2008–2009 рр. в 
Україні спостерігалося значне падіння ВВП – до 20 %. 
При цьому спостерігалася дезінфляція – зменшення 
рівня інфляції. У 2012–2013 рр. інфляція була практич-
но відсутня, але також було відсутнє зростання ВВП.  
З теоретичної точки зору після кризи 2008–2009 рр. 
українська економіка перейшла у фазу депресії, після 
якої може початися або фаза пожвавлення, або стагфля-
ція. У 2014 р., як видно з рис. 1, українська економіка 
перейшла у стан стагфляції – одночасного падіння ВВП 
і значного зростання інфляції.

З рис. 2 видно, що під час кризи 2008–2009 рр. у 
Швейцарії спостерігалося досить велике для цієї країни 
падіння ВВП – у 2 %. Перед кризою в Швейцарії зро сла 
інфляція до 3 %, а для розвинутих країн прийнятним 
рівнем інфляції вважається не більше 2 %. Після кризи 
швейцарська економіка вийшла на прийнятний для неї 
рівень зростання ВВП у 0,5 %, проте це зростання супро-
воджується дефляцією, що вважається ознакою перегрі-
ву економіки в минулих періодах. Згідно з рівнянням Фі-
шера падіння цін при зростанні ВВП і значно більшому 
зростанні грошової маси можна пояснити тільки змен-
шенням коефіцієнта оборотності грошей. Зменшення 
коефіцієнта оборотності грошей означає зменшення 
ділової активності, яка може бути обумовлена наси-
ченням купівельноспроможного попиту. Як наслідок, 
Швейцарії може загрожувати криза перевиробництва.  
У таких умовах країна повинна стимулювати внутрішній 
попит і виробництво з експортом. Для цього необхідно 
збільшувати обсяг грошової маси, що сприятиме зро-
станню купівельноспроможного попиту. Також необхід-
но зменшувати процентну ставку, щоб реальний сектор 
економіки ставав більш рентабельним на внутрішньому 
і зовнішньому ринках. 

Особливістю Швейцарії є розвинутий фінансовий 
сектор, тому зменшення облікової ставки роби-
тиме швейцарські банки менш привабливими 

для міжнародного капіталу. Для Швейцарії надмірний 
приплив зовнішнього капіталу в банківський сектор не 
є бажаним, оскільки за нього треба платити процен-

ти і приймати на себе інвестиційний ризик, що в умо-
вах глобальної кризи і невизначеності є небезпечним. 
Також низька облікова ставка змусить швейцарський 
банківський сектор інтенсивніше інвестувати за кордон 
у менш ризикові проекти при збереженні маржі. Тому 
можна припустити, що фінансова стабільність Швейца-
рії залежить від успішності дій її банківського сектора 
на міжнародних ринках.

Для порівняння механізмів макроекономічного 
регулювання, які використовувалися під час кризи в 
Україні та Швейцарії, необхідно розглянути динаміки 
грошової бази та облікової ставки. На рис. 3 наведено 
динаміки грошових баз України та Швейцарії, а на рис. 4 
порівнюються динаміки облікових ставок цих країн.

 З рис. 3 видно, що в Україні та Швейцарії після 
кризи 2008 р. грошові бази зростали експоненційно. 
Відмінність у динаміках полягає в тому, що грошова 
база в Україні й до кризи демонструвала стрімке зрос-
тання, а Швейцарія до кризи тримала стабільний рівень 
грошової бази. Також зростання грошової бази Швейца-
рії відбувається стрибкоподібно. Наприкінці 2014 р. і на 
початку 2015 р. НБУ намагався стримати зростання гро-
шової бази в Україні, що обумовлене входженням країни 
у стадію стагфляції (див. рис. 1).

З рис. 4 видно, що під час кризи 2008 р. і після неї 
центральні банки Швейцарії та України проводили по-
літику дешевих грошей. Зокрема НБУ намагався втри-
мувати облікову ставку на попередньому рівні, а Націо-
нальний банк Швейцарії (НБШ) суттєво її зменшив. 
Наприкінці 2014 р. НБШ встановив від’ємне значення 
облікової ставки, що означає, якщо швейцарські банки 
триматимуть гроші на депозитах у НБШ, то їм не нара-
ховуватимуться проценти, а зніматимуться. Це зробле-
но для того, щоб банки кредитували реальний сектор і 
були менш привабливими для світового спекулятивно-
го капіталу. В Україні у 2014–2015 рр. НБУ перейшов до 
політики дорогих грошей, що знову ж таки обумовле-
но стагфляційними процесами в країні. Отже, з рис. 3 
та рис. 4 можна зробити висновок, що для подолання 
кризи Україна і Швейцарія використовували кейнсіан-
ську модель регулювання – збільшували грошову масу, 

Темп приросту ВВП Рівень інфляції у Швейцарії

1996 2000 2004 2008 2012 2014

Темп приросту ВВП, % Інфляція, %
2

1
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–3
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1
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Рис. 2. Рівень інфляції та темпи приросту ВВп швейцарії у 1995–2014 рр.
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Грошова база в Україні Грошова база у Швейцарії
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Рис. 3. Динаміки грошових баз України та швейцарії у 1996–2014 рр.

Облікова ставка в Україні Облікова ставка у Швейцарії
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Рис. 4. Динаміки облікових ставок України та швейцарії у 2000–2014 рр.

знижували або утримували облікову ставку. Швейцарія 
продовжує дотримуватися кейнсіанського підходу, а 
Україна у зв’язку зі стагфляційними процесами пере-
йшла до монетаристських методів регулювання – по-
мірне зростання грошової бази і збільшення облікової 
ставки з метою зменшення інфляції. На середину 2016 р.  
Україна утримує грошову базу на стабільному рівні з 
поступовим зниженням облікової ставки до 18%, про-
те облікова ставка в українських економічних реаліях 
не є ефективним інструментом макроекономічного 
регулювання. За період з 2014–2016 рр. з банківського 
сектора України було виведено понад 70 банків, що мож-
на розглядати як дієвий захід по обмеженню кредитної 
діяльності, який набагато ефективніший за високу об-
лікову ставку. Це дозволило зменшити інфляцію з 46 % у 
середи ні 2015 р. до 10 % у середині 2016 р. Отже, перехід 
до монетаристських заходів зупинив стагфляцію, яка 
почала розвиватися у 2014–2015 рр. в Україні.

Щоб зрозуміти, чи змогли країни досягнути фі-
нансової стабільності, необхідно розглянути динаміки 
основних фінансових показників: курс національної ва-
люти до долара США і платіжний баланс. Порівняння 

динамік курсів національних валют України та Швейца-
рії до долара США наведено на рис. 5. Платіжні баланси 
країн порівнюються на рис. 6.

З рис. 5 видно, що курс швейцарського франка до 
долара США навіть під час кризи 2008–2009 рр. 
мав стійку тенденцію до зростання. З 2012 р. 

курс франка стабілізувався в межах 0,8–1 франк за до-
лар США. НБШ вважає теперішній курс франка пере-
оціненим, тому продовжує утримувати облікову ставку 
від’ємною. Ревальвація національної валюти Швейцарії 
чинить певний тиск на експортний потенціал країни. На 
нашу думку, ревальвація і турбулентні фінансові потоки 
міжнародного спекулятивного капіталу в банківському 
секторі Швейцарії є основними причинами волатиль-
ності платіжного балансу цієї країни у посткризовий 
період (див. рис. 6). Також, акумулюючи значні активи 
в єврозоні, банківський сектор Швейцарії приймає на 
себе ризики макроекономічного і фінансового розви-
тку ЄС. З рис. 5 видно, що Україна не змогла втрима-
ти валютний курс під час кризи 2008–2009 рр., проте 
найбільш сильного удару курс зазнав у 2014 р. Причина 
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Рис. 5. Курси національних валют України та швейцарії у 2000–2014 рр.
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різкої девальвації гривні у 2014 р., крім політичних і ма-
кроекономічних причин, полягає в неправильній стра-
тегії макроекономічного регулювання. Застосування 
кейнсіанської концепції для подолання кризи в країні, 
що розвивається, на нашу думку, спричиняє порушення 
макроекономічної і фінансової стабільностей. Застосо-
вуючи аналогічну до розвинутих країн модель виходу з 
кризи, український уряд довів економіку до стагфляції 
і все одно вимушений був перейти на монетаристську 
концепцію регулювання економіки.

 З рис. 6 видно, що платіжний баланс Швейцарії 
був дефіцитним тільки під час піку кризи 2008 р., проте 
в подальшому антикризові дії уряду забезпечили про-
фіцитний платіжний баланс. Ознакою того, що фінансо-
ва стабільність в Швейцарії ще є під загрозою, є значна 
волатильність платіжного балансу і зниження темпів 
зро стання ВВП. Варто зазначити, що США, проводячи 
кейнсіанську стабілізаційну політику, отримали вищі 
темпи зростання ВВП, ніж Швейцарія, у посткризовий 
період. Щодо України, то ситуація з платіжним балан-
сом після кризи значно погіршилася, і в умовах стагфля-

ції не варто очікувати на швидке покращення. Завдяки 
значним вливанням МВФ у 2015–2016 рр. вдалося знач-
но зменшити пасивне сальдо платіжного балансу Украї-
ни, проте не вдалося відновити зростання вітчизняної 
економіки, тому для підтримання платіжного балансу 
у найближчому майбутньому будуть необхідні нові зо-
внішні фінансові вливання.

ВИСНОВКИ
Проведений нами аналіз антикризового макроеко-

номічного регулювання в Швейцарії та Україні показав, 
що обидві країни використовували кейнсіанську кон-
цепцію виходу з кризи 2008–2009 рр. Проте досягнуті 
результати протилежні – Швейцарія досягла фінансової 
стабільності та продовжує кейнсіанську політику ма-
кроекономічного регулювання, а в Україні розпочалися 
стагфляційні процеси, і уряд вимушений переходити до 
монетаристських антикризових заходів. Протилежність 
результатів, на нашу думку, обумовлена різними якісни-
ми рівнями розвитку макроекономічної та фінансової 
систем двох країн. Подальші дослідження повинні ви-

Рис. 6. платіжні баланси України та швейцарії у 1996–2014 рр.
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явити, які конкретні фактори та відмінності між Швей-
царією та Україною призводять до різних результатів 
при впровадженні по суті однакового антикризового 
механізму забезпечення фінансової стабільності.          
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Костюк Б. В. Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави
Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів аудиту ефективності виконання бюджетних програм. Виокремлено основні на-
прямки імплементації аудиту ефективності у практику державного фінансового контролю. Виявлено основні складові аудиту ефективності, 
такі як принципи, елементи та функції. Розглянуто актуальність методології аудиту, необхідність розробки системи критеріїв для перевірки 
і комплексного підходу до проведення аудиту на практиці. Таким чином, у результаті виділено основні напрямки для здійснення аудиту ефек-
тивності в практиці державного фінансового контролю. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення шляху вдоскона-
лення практики державного фінансового контролю з метою піднесення його на більш високий рівень, що відповідатиме стандартам якості ЄС.  
З огляду на це, на базі Стандартів аудиту ефективності INTOSAI доцільно розробити єдину уніфіковану методику, яка б однаково сприймалася і, 
в межах компетенції, застосовувалася вітчизняними учасниками бюджетного процесу.
Ключові слова: аудит, ефективність, державний фінансовий контроль, бюджет.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
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Останнім часом в Україні набуває усе більшої 
значущості, як самостійний метод державного 
фінансового контролю, державний аудит ефек-

тивності виконання бюджетних програм, який, на від-
міну від інших контрольних методів, дає змогу встано-
вити ефективність використання бюджетних ресурсів 
та результативність досягнення поставлених державою 
цілей. У деяких розвинених країнах питома вага такого 
аудиту в загальній кількості перевірок контрольних ор-
ганів досягає 50 %.

У Бюджетному кодексі  одним із принципів бю-
джетної системи визначено результативність та еконо-
мію витрачання бюджетних коштів, а обов’язком розпо-

рядників – витрачання ними коштів відповідно до цільо-
вого призначення [3]. З огляду на це, державний аудит 
ефективності виконання державних програм залишаєть-
ся останнім часом основним напрямком вдосконалення 
державної фінансової політики. У зарубіжних країнах 
розроблено та ефективно впроваджено у практику дер-
жавного фінансового контролю дієві засоби контролю 
за цільовим та ефективним використанням державних 
кош тів, зокрема на високому рівні імплементовано аудит 
ефективності виконання бюджетних програм.

У різних країнах застосовуються різні терміни 
для визначення аудиту у сфері державного фінансово-
го контролю. В одних країнах використовується тер-
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мін «аудит відповідності якості до витрачених коштів» 
(value-for-money audit), в інших – «аудит результативно-
сті» (effectiveness audit), «аудит економічності» (efficiency 
audit), державний аудит (в Україні), «аудит адміністра-
тивної діяльності» (performance audit), «аудит управлін-
ня» (скандинавські країни), «аудит демократичного су-
спільства» (Угорщина), «демократичний аудит» (Грузія).

Недоліки існуючої в Україні системи державного 
фінансового контролю значною мірою зумовлені 
тим, що вона має виключно фіскальний характер 

і спрямована на здійснення лише наступного контролю, 
тобто такого, що проводиться вже після проведення фі-
нансової операції з бюджетними коштами і не дає змо-
ги запобігти вчиненню бюджетного правопорушення. 
Єдиною на сьогодні формою державного фінансового 
контролю нефіскального характеру, яка має на меті по-
передження бюджетних правопорушень, є державний 
аудит ефектив ності виконання бюджетних програм [2].

Аудит ефективності – це перевірка процедур та 
методів функціонування господарської системи з метою 
оцінки економічності та результативності. Суть аудиту 
ефективності полягає в незалежному й об’єктивному 
аналізі та оцінці діяльності державних програм або по-
слуг, що надаються органами влади, за критеріями еко-
номності, продуктивності та результативності.

Здійснювати таку роботу важливо з огляду на те, 
що громадськість мусить знати, як виконуються бю-
джетні програми і як державні установи надають по-
слуги. Аудит ефективності зміцнює прозорість і підзвіт-
ність саме через надання об’єктивної та достовірної ін-
формації із зазначених питань.

Без достовірної інформації про діяльність уряду 
не може обійтися і парламент Для нього аудит ефектив-
ності є унікальним незалежним джерелом інформації, 
оскільки не представляє інтересів жодних політичних 
сил чи інституцій. Скористатися функцією аудиту ефек-
тивності з метою отримання незалежної оцінки наслід-
ків своїх рішень і результатів надання послуг державни-
ми установами може також уряд.

Загалом аудит ефективності стимулює навчання і 
структурні та організаційні перетворення в державному 
секторі економіки шляхом надання нової інформації та 
зосередження уваги на розв’язанні нагальних проблем.

Без аудиту ефективності важко уявити вдоскона-
лення і реформування державної служби і уряду. Саме 

таким чином аудит ефективності створює додаткову 
вартість, яка набагато перевищує матеріальний зиск від 
звичайного механізму контролю. 

Серед видів аудиту ефективності на основі пред-
мета аудиту виділяють: аудит ефективності діяльності 
органів виконавчої влади або виконання нею окремих 
державних функцій; виконання державних функцій та 
державних замовлень одержувачами бюджетних кош тів; 
організації бюджетного процесу; виконання держав ного 
та місцевих бюджетів; діяльності народногосподарських 
комплексів (ПЕК, ВПК, природоохоронного тощо) та 
програмно-цільових комплексів (наукових, техноло-
гічних, територіальних тощо); формування державних 
(регіональних) програм та їх виконання; використання 
кош тів державного (місцевих) бюджетів, державної влас-
ності, природних та інших державних ресурсів; викори-
стання коштів державних фондів соціального страхуван-
ня, адміністративної реформи, житлово-комунальної ре-
форми, діяльності природних монополій, законодавчої 
діяльності, ціноутворення тощо [1].

У процесі аудиту ефективності здійснюється пере-
вірка ефективності використання людських, фі-
нансових та інших ресурсів; оцінка результатів та 

їх моніторинг, аналіз заходів вжитих для усунення ви-
явлених раніш недоліків. В основі аудиту ефективності 
лежить теорія «трьох Е», що показано на рис. 1. 

Виходячи з цього, аудит ефективності складається 
з таких елементів:
 перевірка економності витрачання організаці-

єю, що проходить аудит, бюджетних коштів, що 
були витрачені задля досягнення конкретних 
результатів її діяльності; 

 перевірка продуктивності витрачання органі-
зацією, що проходить аудит, трудових, фінансо-
вих та інших ресурсів у процесі виробничої та 
іншої діяльності, а також використання інфор-
маційних систем та технологій; 

 перевірка результативності діяльності органі-
зації, що проходить аудит, щодо виконання ви-
значених для неї завдань, досягнення фактич-
них результатів у порівнянні із запланованими 
показниками із урахуванням обсягу спрямова-
них на це ресурсів. 

Оскільки аудит ефективності є складним, різно-
плановим і системним інструментом контролю, то він 
включає такі основні функції [5]: 

Теорія «трьох Е»  

 

Economy – економічність –
ощадливість, ступінь

мінімізації витрат з огляду
на якість продукту –
«витрачати менше»

 

 

E�ectiveness – ефективність –
продуктивність, ступінь
корисності споживання
ресурсів для створення

продукту –
«витрачати з користю»

 
 

 

E�ciency – результативність –
рівень досягнення
поставленої мети –
«витрачати мудро»

 
 

 

Рис. 1. Базові принципи аудиту ефективності
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 контроль економічної обґрунтованості, закон-
ності, цільового та ефективного використання 
державних фінансових коштів; 

 аналіз результативності використання держав-
них фінансових коштів; 

 перевірка ефективності діяльності державних 
органів під час реалізації цілей фінансової полі-
тики в частині витрачання бюджетних коштів. 

Внутрішній аудит є основною формою контролю, 
за якого проводиться функціонально незалежна оцінка 
діяльності органів державного та комунального секторів 
з метою надання рекомендацій і консультацій, спрямова-
них на вдосконалення діяльності цих органів, підвищен-
ня ефективності управління економічним процесами.

Суть внутрішнього аудиту полягає у перевірочній 
та консультаційній діяльності, яку проводить певний 
підрозділ. Цим підрозділом може виступати служба 
внутрішнього аудиту всередині організації чи функціо-
нально незалежного органу. Керівник цієї служби знахо-
диться під контролем адміністрації, яка забезпечує не-
залежність дій аудитора, доступ його до будь-якої еко-
номічної інформації й відповідні заходи для виконання 
його рекомендацій.

Проведення зовнішнього аудиту полягає у форму-
люванні незалежної думки про достовірність фінансової 
або будь-якої іншої звітності, яка надається зацікавле-
ним користувачам. Зовнішній аудитор насамперед здій-
снює тестування системи внутрішнього контролю й 
аудиту, яка створена й діє в певній організації, оцінює 
її надійність, виявляє слабкі місця в роботі системи та 
зосереджує на них основну увагу. Під час здійснення 
своєї роботи зовнішній аудитор повинен спиратися на 
результати діяльності системи внутрішнього державно-
го контролю й аудиту.

Багато вчених переконані, що для досягнення еко-
номічної та соціальної ефективності в системі 
державного управління, збільшення відповідаль-

ності державних органів влади за виконання своїх по-

вноважень необхідно створити належні умови розробки 
і введення єдиної концепції розвитку системи контролю 
державних фінансів з чітким розмежування внутріш-
нього і зовнішнього державного аудиту (табл. 1), що 
відкриє можливості для проведення швидких і якісних 
трансформацій [6].

Українські дослідники здебільшого виокремлю-
ють дві концепції аудиту ефективності.

Перша концепція – «оцінка від досягнутого» – 
аудит орієнтується на результати. Недоліки виконання 
програми чи діяльності оцінюються як відхилення від 
норм або критеріїв, тому рекомендації за результатами 
аудиту спрямовані на їх усунення. Водночас аналізу під-
даються причини виникнення розбіжностей між резуль-
татами реалізації програми і критеріями аудиту. При 
цьому, як правило, є безсумнівною необхідність досяг-
нення цілей шляхом реалізації відповідної програми.

 Друга концепція – «оцінка від проблеми» – аудит 
орієнтується на проблеми. Проблеми діяльності (або їх 
ознаки) є початком аудиту, а не його завершенням, як це 
переважно відбувається при реалізації концепції аудиту 
«оцінка від досягнутого».

Наприклад, ознаками таких проблем можуть бути: 
зростання витрат внаслідок потреби в більших обсягах 
ре сурсів; стійкий дисбаланс між внесками та цілями; 
відсутність чіткості в розподілі відповідальності між 
органами виконавчої влади щодо виконання програми; 
не однозначність та суперечливість в нормативно-пра-
вових документах; стабільно низький рівень компетент-
ності, критика стилю управління, недоліки в механізмі 
надання послуг та орієнтації на клієнта; чимала кіль-
кість скарг або заяв від громадськості тощо. Головним 
завданням такого аудиту називають дослідження наяв-
ності стійких проблем та аналіз їх причин з позицій еко-
номності, продуктивності та результативності [7].

Також існує третя концепція – «оцінка від потре-
би» – аудит орієнтується на потреби і спрямований на 
розроблення обґрунтованої, дієвої програми (проекту, 
бізнес-плану), виконання якої гарантувало б досягнення 

таблиця 1

порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього державного аудиту

Внутрішній аудит Зовнішній аудит

Мета

– Уникнення помилок чи інших недоліків при здійснені діяльності бюджетної 
установи;  
– запобігання незаконному, не результативному та неефективному використанню  
коштів бюджетних установ;  
– надання незалежних професійних рекомендацій та консультацій, спрямованих 
на вдосконалення державного і комунального секторів;  
– зменшення внутрішнього контролю

– Створення умов для існування еконо-
мічної стабільності та національної без-
пеки;  
– забезпечення суспільства повною та 
достовірною інформацією про здійснення 
державного управління

Особливості проведення

– Проводиться органами Державної фінансової інспекції;  
– здійснюється уповноваженим самостійним підрозділом, який є фінансово неза-
лежним, але підпорядковується керівництву органу державного чи комунально-
го сектора

 Проводиться зовнішнім органом Рахун-
кової палати України стосовно системи 
органів виконавчої влади

Результати проведення

Надання незалежних та об’єктивних рекомендацій та консультацій
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конкретної цілі, або на оцінку і вдосконалення уже за-
твердженої програми.

Тобто концепція аудиту «оцінка від потреби» зорі-
єнтована на кінцеву ефективність – максимізацію задо-
волення потреб споживачів у якісних товарах (роботах, 
послугах). 

В Україні найбільшого поширення набуло засто-
сування двох перших концепцій аудиту ефективності: 
«оцінка від досягнутого» та «оцінка від проблеми». Ау-
дит, що орієнтується на потреби, ще не має розробленої 
нормативно-правової бази, тому лише фрагментарно 
реалізується в ході аудитів, спрямованих на результати 
або проблеми виконання програми .

Методика аудиту ефективності виконання бюджет-
них програм передбачає проведення органами державної 
контрольно-ревізійної служби чотирьох видів аудиту 
ефективності, а саме, окрім трьох зазначених, ще й аудит, 
що орієнтується на проблему (встановлюються і аналізу-
ються проблеми аудиту і гіпотези причин їх наявності).

Варто зауважити, що такий підхід визначено і 
Стандартами аудиту ефективності, які підготовлені 
фахівцями Національного аудиторського офісу Швеції 
і затверджені на ХХ Конгресі INTOSAI, що пройшов 
22–26 листопада 2010 р. в Йоганнесбурзі (Південно-
Африканська Республіка).

Стандартами ІNТОSАІ передбачено застосування 
двох аудиторських тактик: «згори – донизу» (увага зо-
середжується на вимогах, намірах, цілях і очікуваннях 
законодавчої гілки влади, регуляторного акта); «знизу – 
догори» (увага зосереджується на наслідках діяльності 
об’єкта перевірки і широкої спільноти людей) [4].

Питання методики проведення на практиці дер-
жавного аудиту ефективності виконання бю-
джетних програм є актуальним для контролю-

ючих органів України – Рахункової палати та Держав-
ної фінансової інспекції – особливо на місцевому рівні, 
тому на основі фінансової науки можна розробити кри-
терії, що будуть застосовуватися для оцінки ефектив-
ності виконання бюджетних програм та служитимуть 
базою для висновків за результатами відповідних пере-
вірок, що проводять контролюючі органи. Критерії –  
це обґрунтовані стандарти якості роботи та конт ролю, 
на базі яких можна провести порівняльний аналіз та 
оцінити ефективність реалізації програм, ведення 
діяльності,економічних операцій або виконання функ-
цій об’єктами аудиту, тобто досягнутих результатів. 
Можливість розробки такої системи критеріїв, загаль-
них та окремих показників, які уточнюються з урахуван-
ням специфіки кожної перевірки, випливає з потреби 
підвищення ефективності виконання бюджетних про-
грам органами виконавчої влади.

Розповсюдженим методом дослідження основ-
них параметрів ефективності виконання бюджетних 
програм є трендовий аналіз, що дозволяє визначити 
напрямки та темпи зміни показників, ступінь взаємної 
залежності сутнісних показників, порівнювати тенден-
ції в окремій бюджетній організації зі зразковими стан-
дартами практики або результатами інших аналогічних 
організацій.

Ретроспективний аналіз бюджетних даних дозво-
ляє визначити небажані тенденції, причини їх ви-
никнення та обставини, що можуть нейтралізува-

ти ймовірну несприятливу тенденцію. Цей метод може 
бути застосовано під час оцінки ефективності діяльно-
сті розпорядників бюджетних коштів, тобто мають бути 
враховані такі параметри: 
 оцінка обґрунтованості та достовірності показ-

ників бюджету; 
 оцінка результативності витрачання коштів,  

а са ме – віддача від витрачання;
 оцінка можливості зниження рівня нераціо-

нального виконання бюджетних програм;
 оцінка доцільності фінансових витрат;
 оцінка законності та цільового характеру фі-

нансування; 
 контроль за повнотою на своєчасністю витра-

чання коштів, а саме – їх адресність та вчасне 
витрачання;

 оцінка обґрунтованості нормативів витрачання 
коштів, тобто корисність на одиницю витрачан-
ня коштів;

 оцінка прогресивності методів фінансово-гос-
подарської діяльності [8].

Стосовно аудиту ефективності, під критеріями 
ми розуміємо загальну сукупність показників, які ві-
дображають різні сторони діяльності об’єкта аудиту. 
Як свідчить закордонний досвід, такими критеріями, 
поряд із кількісними та якісними параметрами оцінки 
ефективності, можуть бути показники у вигляді анкет 
опитування. Розробка критеріїв та показників визна-
чення ефективності втрачання бюджетних коштів ви-
магає дослідження адекватних сучасним вимогам ринку 
методів, що можуть застосовуватись у практиці аудиту 
ефективності.

 За сучасного рівня розвитку інформаційних тех-
нологій для оцінки ефективності виконання бюджетних 
програм доцільно застосовувати динамічні моделі. Без-
перервний контроль за імплементацією управлінських 
рішень, що мають повторюваний характер, зазвичай 
вимагає перевитрат грошових ресурсів. Застосування ж 
математичних моделей дозволяє визначити стандарти-
зовані та достовірні процедури контролю за поточною 
діяльністю та своєчасно виявляти небажані тенденції. 
Перевагами сучасних інформаційних технологій є висо-
ка адекватність та надійність оцінювання в умовах не-
достатності та викривленості інформації, можливість 
точного визначення потреби в ресурсах для досягнення 
мети та прийняття раціональних управлінських рішень. 
Імплементація інтегрованої інформаційної системи до-
зволить розробити єдину корпоративну базу бюджетної 
інформації, розв’язати завдання контролю за відхилен-
нями факту від плану («план – факт – відхилення»), та 
на цій основі дасть змогу оцінювати рівень ефективно-
сті використання бюджетних коштів.

На сучасному етапі в практиці контрольної діяль-
ності переважають елементи виявлення порушень, конт-
роль процесів та меншою мірою – цілі оцінювання ефек-
ту, поліпшення діяльності та витрачання ресурсів. Це 
означає, що аудиторські перевірки, незалежно від підхо-
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дів, які використовуються, повинні бути орієнтовані на 
те, щоб впливати на діяльність організацій або викорис-
тання ресурсів. Аудит, який не відповідає на запитання 
«що робити?», на сьогодні стає все менш затребуваним. 
Завдання орієнтованого на ефективність аудиту полягає 
в оцінюванні результатів, досягнутих відносно планів.

Із самого початку аудиторської перевірки мають 
розглядатися не деталі методів або процесів, а самі 
проміжні або кінцеві результати. Такий підхід доцільно 
застосовувати, коли є відповідні критерії для вимірю-
вання якості, кількості та вартості кінцевих результатів 
діяльності організації. Якщо результат виявляється за-
довільним, то ризик того, що діяльність або процес ма-
ють недоліки, буде мінімальним. У разі ж незадовільно-
го результату напрямок діяльності й система контролю 
повинні перевірятися тією мірою, яка необхідна для ви-
явлення конкретних причин проблеми.

ВИСНОВКИ
Аудит ефективності виконання бюджетних про-

грам необхідно розглядати як важливий етап на шля-
ху вдосконалення практики державного фінансового 
контролю з метою піднесення її на більш високий рівень, 
що відповідатиме стандартам якості ЄС. З огляду на це, 
на базі Стандартів аудиту ефективності INTOSAI доціль-
но розробити єдину уніфіковану методику, яка б однако-
во сприймалася і в межах компетенції застосовувалася 
вітчизняними учасниками бюджетного процесу.            
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впРОвАДЖЕННя фІСКАльНИх пРАвИл яК ОСНОвИ упРАвлІННя бОРгОвОю СТІйКІСТю 
в уКРАїНІ в уМОвАх пРОцИКлІчНОСТІ фІСКАльНОї пОлІТИКИ
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Антонов М. С. Впровадження фіскальних правил як основи управління борговою стійкістю в Україні  
в умовах проциклічності фіскальної політики

Мета статті полягає у розробці концептуальних засад імплементації фіскальних (боргових) правил в Україні з урахуванням світового досвіду 
та з орієнтацією на відновлення її боргової стійкості в умовах значної проциклічності вітчизняної економіки та фіскальної політики. Розглянуто 
сутність, цілі та завдання фіскальних (боргових) правил. Визначено роль боргового правила, правила збалансованого бюджету, доходів та ви-
трат у формуванні проциклічної фіскальної політики. Встановлено, що правило збалансування бюджету з урахуванням циклу чи з використан-
ням структурного сальдо має найбільший ациклічний ефект. На основі порівняння з розвиненими країнами світу та країнами світу, що розви-
ваються, доведено значну проциклічність фіскальної політики України та обґрунтовано необхідність впровадження механізму фіскальних правил 
для підвищення її боргової стійкості. Його деталізацію запропоновано здійснювати з урахуванням конкретних фіскальних (боргових) таргетів 
та супутніх заходів щодо впровадження фіскальних правил. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є проведення математично-
го моделювання впливу окремих фіскальних (боргових) таргетів на економічне зростання та боргову стійкість України.
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Поліпшення архітектури бюджетних (фіскаль-
них) правил виступає ключовим трендом у ре-
формуванні підходів до управління фіскальною 

стійкістю держав світу. Перехід до правил «другого по-
коління», які вирізняються гнучкістю і контрциклічною 
спрямованістю в багатьох країнах є складовою антикри-
зових заходів. Особливого значення ці заходи у світлі 
необхідності фіскальної консолідації набувають у краї-

нах з високим рівнем суверенних боргів у цілому та у 
країнах ЄС зокрема, які мають неоднорідні економічні 
та інституційні структури, але прагнуть до утворення 
фіскального союзу.

Із запровадженням фіскальної реформи, яка озна-
менувалася в березні 2012 р. прийняттям Фіскального 
пакту ЄС (Fiscal compact – Договір про стабільність, 
координацію та регулювання в Економічному та Моне-
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тарному союзі) ряд діючих фіскальних правил з 2014 р.  
у співтоваристві було модифіковано. 

Зокрема для країн-учасниць встановлено такі 
оновлені фіскальні правила: обов’язкове таргетування 
циклічно скоригованого сальдо бюджету на рівні 0,5 % 
ВВП та 1 % для країн із квотою державного боргу до 60 % 
(правило збалансованого бюджету) зобов’язання по-
стійного зниження державного боргу до 60 % ВВП на ве-
личину не менше 5 % відхилення між фактичною та гра-
ничною величиною боргу через 3 роки після подолання 
надмірного бюджетного дефіциту до 3 % ВВП (боргове 
правило), таргетування темпів зростання державних 
витрат, які не повинні бути більшими за темпи довго-
строкового зростання ВВП (правило витрат) [7, 6].

Набуття Україною статусу асоційованого члена 
ЄС загострює увагу до виконання нею стандар-
тів боргової стійкості, бюджетної дисципліни та 

фіскальної консолідації, що ставить нові виклики перед 
системою управління державним боргом взагалі та ви-
моги до запровадження дієвих фіскальних правил.

Питання сутності, ролі у підтриманні боргової 
стійкості, механізму імплементації широко розглядали-
ся у працях таких зарубіжних вчених, як A. Schaechter,  
T. Kinda, N. Budina, A. Weber [2]. Доробок українських на-
уковців у цій сфері є не настільки ґрунтовним. У працях 
Гладченко Л. [3], Дмитренка Г. [4] Кудряшова В. [5], Лон-
дара С. Л. [6], Онишко С. [7], Савченка Т. [8], Цицика Р.  
[9] окреслені загальні теоретичні аспекти визначення і 
класифікації фіскальних правил. 

Поряд з цим не набуло детального висвітлення 
обґрунтування доцільності застосування окремих фіс-
кальних (боргових) правил; не вироблено детального 
механізму їх відбору, імплементації, законодавчого за-
кріплення, моніторингу виконання. Крім того, зусилля 
щодо фіскальної консолідації та досягнення боргової 
стійкості в Україні є недостатніми. Механізми розроб-
ки та імплементації фіскальних (боргових) правил чітко 
не встановлені, а окреслена нормативна база потребує 
коригування з огляду на хибність обраної експансивної 
боргової політики.

За даними МВФ станом на кінець березня 2014 р. 
вони у тій чи іншій формі використовувались у 89 краї-
нах, світу у той час як у 1990 р. лише 5 країн заявили про 
їх прийняття [2]. Отже, вагомість механізму фіскальних 
правил як основи для модернізації діючих фіскальних 
моделей та систем управління борговою стійкістю під-
тверджується безпрецедентними темпами їх поши-
рення в світі та необхідністю встановлення обмежень 
для фіскальної політики, орієнтованої на нарощування 
боргу в Україні, а також зменшення проциклічності фіс-
кальної політики. 

Мета статті полягає у розробці концептуальних за-
сад імплементації фіскальних (боргових правил) в Україні 
з урахуванням світового досвіду та з орієнтацією на від-
новлення її боргової стійкості в умовах значної проци-
клічності вітчизняної економіки та фіскальної політики.

Неоінституціональна фінансова теорія визначає 
фіскальні правила як конкретні правила і процедури, 
які відіграють роль обмежень для фінансової діяльності 

держави та певною мірою раціоналізують її. З процедур-
ного боку фіскальні правила є невід’ємною частиною 
норм фінансового права, що створюють організаційно-
правові засади формування та регулювання державної 
фінансової (бюджетно-податкової) політики у серед-
ньо- та довгостроковому періоді. За визначенням фахів-
ців МВФ, фіскальні правила є довгостроковими (понад  
3 роки) обмеженнями фіскальної політики у вигляді гра-
ничних значень бюджетних агрегатів [2]. Боргові прави-
ла є частковим випадком у системі фіскальних правил і 
обмежень і стосуються таргетування насамперед таких 
бюджетних агрегатів абсолютного обсягу та квоти дер-
жавного боргу у ВВП та дефіциту бюджету до ВВП.

Незважаючи на наявність аргументів «проти» за-
стосування фіскальних правил, які стосуються склад-
ності дотримання і моніторингу комплексних обмежень, 
звуження фіскального простору та можливості дискре-
ційного управління державним боргом, низький рівень 
маневреності застосування у відповідь на дію кризових 
явищ та макроекономічних шоків, фіскальні правила 
відіграють важливу роль в управлінні борговою стій-
кістю. Їх мета – утримання прийнятного з урахуванням 
темпів економічного зростання рівня державного боргу 
та боргової стійкості.

Ключові завдання, що дозволяють досягти вказа-
ної мети, можна згрупувати за їх відношенням до цілей 
фіскальної політики та макроекономічної політики за-
галом. 

Так, реалізація фіскальної політики за допомогою 
фіскальних правил поєднується з підвищенням 
довіри до фіскальної політики уряду з огляду на 

її формалізованість та сприянню зменшенню рівня бор-
гу, зменшення хаотичності у прийнятті рішень щодо її 
виконання, зниження її проциклічної спрямованості та 
дискреційності, забезпечення фіскальної консолідації, 
виваженості й послідовності у фінансуванні довгостро-
кових витрат інфраструктурного характеру, зменшення 
наслідків старіння нації, вичерпання корисних копалин. 

Потенціал фіскальних правил у реалізації макро-
економічної політики реалізується через сприяння за-
гальній макроекономічній стабілізації через досягнення 
боргової стійкості та бюджетних таргетів, зближення 
рівнів бюджетних агрегатів різних країни в межах полі-
тичних, економічних (валютних) об’єднань з метою мі-
німізації впливу макроекономічних шоків, досягнення 
довгосторокових орієнтирів при плануванні державної 
фінансової політики, коригування обсягів державних 
витрат та непродуктивного нарощування боргу у пері-
оди спаду з метою підвищення фіскальної відповідаль-
ності та стійкості державних фінансів. 

Виконання означених завдань необхідно розгля-
дати у зв’язку з необхідністю забезпечення дієвості фіс-
кальних правил протягом усіх стадій економічного ци-
клу. Таким чином, фіскальні правила мають виконувати 
як рестриктивні функції на стадії економічного буму, 
так і експансивні – на стадіях економічного пригнічення 
за рахунок розширення фіскального простору та потен-
ціалу. Такий підхід до фіскальних правил характерний 
для Канади, Нової Зеландії, Чилі, країн ЄС [7].
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У багатьох країнах світу напрацьовано широкий 
досвід розробки та застосування різних видів боргових 
(фіскальних) правил.

Базовою роботою у класифікації фіскальних пра-
вил можна назвати роботу фахівців Міжнародного ва-
лютного фонду (A. Schaechter, T. Kinda, N. Budina, A. We - 
 ber) [2], які виділяють власне боргові правила (Debt rule, 
(DR), правила збалансування бюджету (обмеження де-
фіциту – Balanced budget rule (BBR)), обмеження витрат 
(Expenditure rule (ER)) та обмеження доходів (Revenue 
rule (RR).

Розгляд світового досвіду застосування фіскаль-
них правил необхідно доповнити аналізом обмежень для 
фіскальної політики та їх роллю в управлінні борговою 
стійкістю в Україні. В умовах значної дискреційно сті, 
що характеризує систему управління державним бор-
гом, борговою стійкістю та фіскальну політику України, 
низького рівня розвитку автоматичних стабілізаторів, 
архітектура фіскальних правил і стан їх дотримання є 
доволі дискусійними. На цей факт вказують Г. Дмитрен-
ко [4], Т. Савченко [8], Р. Цицик [9].

Аналізуючи стан впровадження та виконання 
фіскальних правил в Україні, слід відмітити, що 
вони знаходяться на етапі свого становлення: іс-

нують окремі норми бюджетного законодавства, що ма-
ють обмежу вальний вплив на обсяги державного боргу, 
проте стан їх виконання та механізми дотримання є не-
достатніми.

Національне законодавство (Бюджетний кодекс 
України) містить лише початкові елементи архітектури 
таких фіскальних (боргових) правил як правила боргу, 
правила збалансованості бюджету, правила доходів (ре-
зервів).

Зважаючи на низьку інституційну якість та діє-
вість розглянутих обмежень у борговій сфері України, 
необхідно звернути увагу на ще один важливий момент, 
що характеризує їх цільову спрямованість. 

Одним із ключових завдань фіскальних правил, роз-
глянутих на початку підрозділу є зменшення процикліч-
ності фіскальної політики, її вирівнювання в межах еконо-
мічного циклу. Кожне правило впливає на проциклічнсть 
фіскальної політики неоднаковою мірою (рис. 1).

Так, розглядаючи кожне правило окремо, найбільш 
ефективним з погляду проведення антицикліч-
ної фіскальної політики є застосування модифі-

кованого правила збалансованого бюджету на основі 
структурного (скоригованого на циклічну компоненту, 
вирахувану на основі «розриву випуску» між фактич-
ним та потенційним ВВП) чи циклічного збалансування 
(виконання балансу протягом певної фази економічного 
циклу). Часто такі правила мають назву правил «друго-
го покоління», які носять двобічний характер: демон-
струючи рестриктивний характер фіскальної політики 
на стадіях економічного підйому та експансивний – на 
стадіях економічного спаду. Встановлення структурних 
чи циклічних таргетів при збалансуванні бюджету дово-
лі поширене в різних країнах світу, які реалізують ви-
важену політику управління борговою стійкістю через 
мінімізацію розривів між надходженнями і видатками 
бюджету і нівелювання можливостей виникнення дер-
жавного боргу. Згідно з базою даних фіскальних правил 
МВФ до країн, що здійснюють макроекономічну стабілі-
зацію з урахуванням циклу, належать 22 країни: Австра-
лія, Чилі, Колумбія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Німеччина, Італія, Латвія, Монголія, Нідерланди, Нор-
вегія, Панама, Перу, Румунія, Сербія, Словаччина, Іспа-

DR
 BBR (структрурного

та циклічного
балансу)  

ER
 

RR
 

    

Значна проциклічність,
з огляду на те,
що фіскальна

консолідація може
знадобитися на стадії

рецесії
 

Виражений
антициклічний ефект
з огляду на виділення

циклічної
компоненти

при бюджетному
балансуванні 

Виражений
антициклічний ефект

з огляду на прямий
вплив на сукупний

попит через державні
видатки 

Значна проциклічність,
крім випадків чіткого

регламенту
використання

циклічних доходів 

    

Вплив на боргову
стійкість

та макроекономічну
стабілізацію
незначний

 

Значний вплив
на боргову стійкість
та макроекономічну
стабілізацію через

урахування циклічних
макроекономічних

шоків 

Значний вплив
на боргову стійкість
та макроекономічну

стабілізацію, який
може коригуватися
через  «дискреційні

клапани» (escape
clause) 

Вплив на боргову
стійкість

та макроекономічну
стабілізацію незначний,
крім країн з визначеним

порядком
використання

сировинних доходів
 

Рис. 1. Вплив фіскальних (боргових) правил на проциклічність фіскальної політики та боргову стійкість
Джерело: розробка автора.
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нія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство [2].  
У цілому, ж пріоритетність застосування правила зба-
лансування бюджету «крізь цикл» та його поєднання з 
борговим правилом і правилом витрат є вищою у роз-
винених країнах, зорієнтованих на комплексне вико-
ристання потенціалу фіскального регулювання, аніж у 
країнах, що розвиваються. У цих країнах впроваджен-
ня правила витрат чи доходів наштовхується на низьку 
інституційну спроможність урядів та не виваженість їх 
політик, і ключовим правилом залишаються боргові.

Світовий досвід свідчить, що позитивний ефект 
для боргової стійкості і контрциклічного потен-
ціалу фіскальної політики держави має поєднан-

ня правила боргу та правила витрат, і більшою мірою –  
правила боргу та правила збалансування бюджету з ура-
хуванням циклу. 

Актуальність імплементації цих двох правил в 
Україні, формування бюджетних агрегатів якої виріз-
няється на противагу іншим країнам значною проци-
клічністю (рис. 2) є безсумнівною. Боргова та фіскальні 
політики в умовах бездіяльності автоматичних стабілі-
заторів та ручного управління посилювали циклічні ко-
ливання – як на етапі економічного пожвавлення – до 
2008 р., так і у посткризовий період.

На фоні США, ЄС та інших розвинених країн світу 
(рис. 3, рис. 4) динаміка доходів і видатків яких узагаль-
нена і спрогнозована МВФ, Україна має високий ступінь 
проциклічності цих бюджетних агрегатів. На зазначених 
рисунках чітко прослідковується прагнення розвинених 
країн до фіскальної консолідації у довгостроковому пе-
ріоді з допущенням невисоких значень дефіциту. 

Загалом, навіть у кризові періоди 2008–2010 рр., 
що супроводжувалися значним перевищенням видатків 
над доходами, у цих країнах не спостерігалося ознак ци-
клічності. Більше того, країни із середнім рівнем доходу 
та ринками, що формуються, хоча й мають більший де-
фіцит (див. рис. 4), ніж розвинені країнами, проте вони 
не демонструють явно виражених ознак циклічності, 
притаманних Україні.

Серед ключових вимог до механізму фіскальних 
правил як основи для управління борговою стійкістю 
України з огляду на проведений аналіз світового та вітчиз-
няного досвіду його функціонування можна назвати:
 забезпечувати максимальну прозорість вико-

ристання через здійснення контролю та аудиту 
ефективності;

 мати постійну основу для використання з огля-
ду на необхідність довіри економічних агентів, 
суспільства;

 бути гнучкими з позиції фіскального регулю-
вання протягом економічного циклу;

 бути придатними для використання не лише на 
рівні державного бюджету для регламентації 
боргу уряду, але й використовуватись на рівні 
місцевих бюджетів як основи фіскальної кон-
солідації та регулювання муніципального боргу 
за принципом «знизу – вгору»;

 враховувати показники боргу (для боргових 
правил) у найбільш повний спосіб: включно з 
боргом державних цільових фондів, національ-
них компаній-монополістів (НАК «Нафтогаз 
Україна», «Укрзалізниця») та муніципальних 
утворень;

 мати вбудований механізм відповідальності 
для їх дотримання, зокрема окремі штрафні 
санкції та попереджувальні заходи для уряду 
(заморожування заробітної плати, висловлення 
недовіри, прийняття бездефіцитного бюджету, 
детальний план заходів щодо зниження боргу);

 підлягати моніторингу з боку НФІ – Національ-
ного фіскального агентства України з метою 
своєчасності виявлення відхилень від цільових 
бюджетних та боргових таргетів;

 відповідати вимогам фіскальних правил, вста-
новлених у ЄС (Маастрихтські критеріями 
конвергенції, Пактом стабільності та розвит-
ку, «Пактом шести « та Угодою про стабіль-
ність, координацію і Управління) з огляду на 
зобов’язання з євроінтеграції.
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Рис. 2. Динаміка доходів та видатків уряду України у 2006–2020 рр., % до ВВп
Джерело: складено автором за [1].
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Рис. 3. Динаміка доходів та видатків державного бюджету у СшА та ЄС у 2006–2020 рр., % до ВВп
Джерело: складено автором за [1].
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Рис. 4. Динаміка доходів та видатків державного бюджету країн світу у 2006–2020 рр., % до ВВп
Джерело: усереднені показники, складено автором за [1].

Зокрема, найбільш вдалим на даному етапі роз-
витку системи державних фінансів до застосування в 
Україні з урахуванням необхідності комплексного вирі-
шення проблем системи управління борговою стійкістю 
нами вбачається поєднання ряду фіскальних (боргових) 
правил: «золотого» правила з борговим правилом обме-
ження рівня квоти боргу у ВВП та структурного дефіци-
ту до ВВП (табл. 1).

Правила витрат та правила доходів можуть ви-
явитися передчасним з огляду на низький рівень 
бюджетної та боргової дисципліни в Україні. На 

нашу думку, їх впровадження слід відкласти до повноцін-
ної реалізації уже названих правил, і у табл. 1 вони дифе-
ренційовані за часовими орієнтирами їх упровадження. 
Так, першочерговими для імплементації у середньостро-

ковій перспективі (1–3 роки) є боргове правило, правило 
структурного збалансування бюджету та «золоте « пра-
вило. У довгостроковому періоді (3–5 років) доцільними 
для застосування вбачаються більш складні з позиції ви-
конання і дотримання правила доходів та витрат.

Запропоновані правила супроводжуються окре-
мими супутніми заходами щодо їх впровадження, які, по 
суті, є напрямами розробки організаційно-економічного 
забезпечення моделі фіскальної політики на основі фіс-
кальних правил.

Запровадження цілісної системи фіскальних (бор-
гових) правил та супутніх заходів у різних часових го-
ризонтах дозволить комплексно та гнучко регулювати 
систему управління борговою стійкістю України, роз-
робити детальний сценарій дій щодо регламентації фіс-
кальної політики, нівелювати вплив макроекономічних 
шоків та циклічних коливань на боргову сферу.

http://www.business-inform.net


202

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

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

таблиця 1

Запропоновані середньострокові і довгострокові орієнтири у впровадженні механізму фіскальних (боргових) правил  
в Україні

Орієнтири Вид заходів Сутність правила таргети

Се
ре

дн
ьо

ст
ро

ко
ві

Впровадження 
фіскальних правил

Запровадження на 
усіх рівнях сектора 
загальнодержавного 
управління включно 
з державними поза-
бюджетними фон-
дами, державними 
компаніями і банками 

Правила боргу (борго-
вого гальма) 

Суворе обмеження квоти  
боргу на рівні 60% ВВП  
з поступовим її зниженням  
до 45% від ВВП

Правила збалансо-
ваного бюджету на 
основі структурного 
сальдо

Досягнення середньостро-
кової бюджетної мети на рівні 
дефіциту 1% від ВВП з посту-
повим її зниженням до 0,5% 
від ВВП

 «Золоте « правило 
фінансування видатків 
бюджету

Спрямування залучених 
ресурсів на фінансування 
виключно інвестиційно-
інноваційних витрат, 
інфраструктурних проектів,  
а не поточних витрат бюджету

Заходи з форму-
вання забезпечен-
ня дотримання 
фіскальних правил

Розробка та впровадження системи індикативного та процесного моніторингу  
за дотримання боргових таргетів фіскальних правил

Розробка та впровадження системи прогнозування і моніторингу стадій бізнес-
циклу, завчасної ідентифікації та попередження шоків та макроекономічних 
вразливостей для точного визначення меж балансування бюджету та виділення 
циклічної компоненти бюджетних таргетів

Створення комплексної системи нормативно-правового, організаційного  
та кому нікаційного забезпечення впровадження моделі фіскальної політики  
на основі фіскальних (боргових) правил та оновлення системи управління борго-
вою стійкістю на принципово нових засадах

Обмеження випадків та ситуацій порушення правил (залучення боргового 
фінансування для усунення наслідків стихійних лих та катастроф національного 
масштабу) та передбачення чіткої підзвітності та прозорості урядових структур, 
відповідальних за реалізацію фіскальної політики, управління борговою стійкістю 
(Міністерство фінансів України)

Впровадження всеохоплюючого нагляду, контролю та аудиту ефективності 
реалізації фіскальної політики та управління борговою стійкістю на основі 
фіскальних правил

До
вг

ос
тр

ок
ов

і

Впровадження 
фіскальних правил

Запровадження на 
усіх рівнях сектору 
загальнодержавного 
управління включно 
з державними поза-
бюджетними фон-
дами, державними 
компаніями і банками 

Правила витрат

Обмеження витрат бюджетів 
усіх рівні та розпорядників 
бюджетних коштів з огляду 
на стан макроекономічної 
кон’юнктури та стадії бізнес-
циклу з застосуванням 
дискреційних клапанів

Правила доходів

Спрямування частини над-
лишкових циклічних доходів, 
надзвичайних доходів, доходів 
отриманих від реалізації 
невідновлювальних корисних 
копалин до спеціального дер-
жавного стабілізаційного фон-
ду з суворою регламентацією 
напрямів їх витрачання

Заходи з форму-
вання забезпечен-
ня дотримання 
фіскальних правил

Підвищення ролі вбудованих автоматичних стабілізаторів (скорочення податкових 
пільг, впровадження прогресивних систем оподаткування, прозорості формування 
та використання дохідної частини бюджету з метою скорочення «ручного впливу» 
на виконання бюджету на дефіцитній основі

Підвищення ефективності системи управління борговою стійкістю на основі 
лонгації боргових зобов’язань, орієнтації на внутрішні ресурси, поліпшення 
інституційної якості управління
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ВИСНОВКИ
Таким чином, з урахуванням світової практики 

врегулювання суверенних боргових криз, зміни існую-
чих фіскальних моделей у бік впровадження фіскальних 
правил набувають значного поширення у різних країнах 
світу. Диференціюючи фіскальні правила на правила 
боргу, збалансування бюджету, доходів і витрат, необ-
хідно відмітити тенденцію до комплексного їх застосу-
вання для досягнення середньострокових бюджетних 
таргетів та підкреслити виключну важливість правил 
збалансування бюджету на циклічній основі чи на основі 
структурного сальдо. Означені правила мають вагомий 
проциклічний ефект, чим і обумовлюється доцільність 
їх імплементації в Україні поряд з борговим правилом у 
середньостроковій перспективі. Недослідженими зали-
шися підходи щодо економіко-математичного моделю-
вання впливу того чи іншого виду фіскальних (боргових) 
правил на боргову стійкість і проциклічність фіскальної 
політики України.                     
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примостка О. О. Стратегії розвитку банківської системи України
Метою статті є аналітичний огляд та аналіз стратегій розвитку фінансового та банківського секторів на період до 2020 р. у системі еконо-
мічної науки. Проаналізовано вектори розвитку, окреслені у Комплексній програмі розвитку фінансового сектора України до 2020 року (Програма) 
та Проекті Стратегії розвитку банківської системи України на 2016 – 2020 рр. Представлені державні стратегічні документи дають право 
стверджувати, що для створення ефективної моделі розвитку фінансових установ в Україні пріоритетом на найближчі роки повинна стати змі-
на монетарної політики в бік сприяння економічному зростанню; перетворення банків у інструменти економічного розвитку; зміна структури 
економіки і стимулювання експорту технологічних товарів і просунутих послуг; залучення іноземного капіталу в рамках національної економічної 
політики; підвищення ефективності використання міжнародної допомоги. Для реалізації цілей розвитку фінансового сектора важливо врахову-
вати як стримуючі, так і стимулюючі фактори його розвитку, а також визначити множини можливих варіацій розвитку банківської системи в 
умовах невизначеності.
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Примостка Е. А. Стратегии развития банковской системы Украины
Целью статьи является аналитический обзор и анализ стратегий 
развития финансового и банковского секторов на период до 2020 г. в 
системе экономической науки. Проанализированы векторы развития, 
указанные в Комплексной программе развития финансового сектора 
Украины до 2020 года (Программа) и Проекте Стратегии развития 
банковской системы Украины на 2016 – 2020 гг. Представленные госу-
дарственные стратегические документы дают право утверждать, 
что для создания эффективной модели развития финансовых учреж-
дений в Украине приоритетом на ближайшие годы должны стать 
изменение монетарной политики в сторону содействия экономиче-
скому росту; преобразование банков в инструменты экономического 
развития; изменение структуры экономики и стимулирования экс-
порта технологических товаров и продвинутых услуг; привлечение 
иностранного капитала в рамках национальной экономической по-
литики; повышение эффективности использования международной 
помощи. Для реализации целей развития финансового сектора важно 
учитывать как сдерживающие, так и стимулирующие факторы его 
развития, а также определить множества возможных вариаций раз-
вития банковской системы в условиях неопределенности.
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The article is concerned with an analytical overview and analysis of strategies 
for developing both the financial and the banking sectors for the period up 
to 2020 in the system of economic science. The article analyzes the vectors 
of development identified in the Integrated program for the development of 
Ukraine's financial sector up to 2020 (the Program) and the Draft of Strategy 
for development of the banking system of Ukraine in the 2016-2020 time-
frame. The strategic documents, presented by the Government, provide to 
assert that, in order to create an effective model for the development of fi-
nancial institutions in Ukraine, the priorities in the coming years must consist 
in changing the monetary policy towards the promoting economic growth; 
conversion of banks into the tools of economic development; changing the 
structure of economy and encouraging exports of the technological products 
and advanced services; attracting foreign capital within the terms of the na-
tional economic policies; improved utilization of the international assistance. 
To implement the objectives of development of the financial sector, is impor-
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На сучасному етапі розвитку Україна переживає 
складний період, пов’язаний із спадом націо-
нальної економіки. Не залишилися осторонь від 

економічних потрясінь і банки, загальна кількість яких 
за останні два роки зменшилася із 180 на початок 2014 р. 
до 117 станом на 1 травня 2016 р., що становить близь-
ко 30 %. Очевидно, що за таких несприятливих умов 
виникає нагальна потреба підтримки національної бан-
ківської системи. Необхідною умовою для відновлення 
системи банків є визначення пріоритетних напрямів 
державного регулювання фінансової сфери. Ефективна 
державна політики в суспільстві як науковці, так і по-

літики пов’язують зі стратегічним плануванням, яке на-
буває особливої актуальності при розробці та реалізації 
державної стратегії у фінансово-банківській сфері. Це 
пов’язано з тим, що вирішення фінансово-банківських 
проблем потребує застосування комплексного та сис-
темного підходів, визначення мети, цілей, принципів, 
пріоритетів, дієвих методів прогнозування, ефективної 
взаємодії між різними органами державної влади тощо. 

З цією метою державними органами законодавчої 
та виконавчої влади було розроблено дві альтернатив-
них стратегії розвитку фінансового сектора та банків-
ської системи зокрема. Проаналізуємо вектори розвит-
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ку, окреслені у Комплексній програмі розвитку фінансо-
вого сектора України до 2020 р. (Програма) [1] та Про-
екті Стратегії розвитку банківської системи України на 
2016–2020 рр. (Стратегія) [2] зазначених стратегіях та 
визначимо їх сильні та слабкі сторони. 

Дослідженню особливостей розробки державних 
стратегій присвячено значну кількість робіт вітчизня-
них та зарубіжних вчених. Найбільш вагомий внесок 
було зроблено такими вченими, як Я. Жаліло [3], А. Ба-
ровська [4], Еойн Янґ і Ліза Куінн [5], П. Петровський 
[6], Я. Бережний [7], М. Мельник [8], О. Берданова, В. Ва - 
куленко, В. Тертичка [9, 10]. Проте у працях практично 
не розглядається, якою має бути система державного 
стратегічного планування розвитку фінансового ринку 
та банківської системи, аби вона могла не лише створю-
вати ідеальні стратегічні документи, але й забезпечити 
їх виконання. 

На даний момент у наукових дослідженнях не про-
водилося аналітичного співставлення державних стра-
тегій розвитку фінансового та банківського секторів на 
період до 2020 р., що є актуальним питанням та потре-
бує подальших наукових пошуків.

Головною метою цієї роботи є аналітичний огляд 
та аналіз стратегій розвитку фінансового та банківсько-
го секторів на період до 2020 р. у системі економічної 
науки.

Фінансова криза в Україні, загостривши низку 
структурних проблем у реальному (орієнтація 
на виробництво та експорт металургійної про-

мисловості) і фінансовому секторах (безконтрольне 
продукування споживчих кредитів у іноземній валюті) 
вітчизняної економіки, вимагає прискорення реалізації 
економічних реформ, спрямованих на стимулювання 
внутрішнього попиту і формування дієвого внутріш-
нього ринку, а також посилення експортного потенціа-
лу високотехнологічної інноваційної продукції. У таких 
умовах актуалізується нагальна потреба розробити й 
обґрунтувати основні засади розвитку фінансового 
сектора України. 

З метою проведення комплексного аналітичного 
дослідження зазначених стратегій визначимо сутність 
економічної категорії стратегія, основні параметри 
та визначальні характеристики розробки та написан-
ня державних стратегій. Отже стратегія — (дав.-гр. 
στρατηγία, мистецтво полководця) – загальний, недета-
лізований план певної діяльності, який охоплює трива-
лий період, спосіб досягнення складної цілі. Стратегію 
можна розглядати як довгостроковий, послідовний, 
конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологі-
єю, стійкий до невизначеності умов середовища план, 
який супроводжується постійним аналізом та моніто-
рингом в процесі його реалізації та спрямований з пев-
ною метою на досягнення успіху в кінцевому результа-
ті. Стратегія має здатність переходити від абстракції 
до конкретики у вигляді конкретизованих планів для 
функціональних підрозділів [11].

Стратегічне планування економіки країни вклю-
чає в себе визначення цілей та пріоритетних напрямів 
розвитку відповідно до очікуваних змін зовнішніх умов 

розвитку та структури економіки, які втілюються в сис-
темі документів (у вигляді прогнозів, програм, планів 
тощо). А. Баровська зазначає, що відсутність ієрархії 
та чітко визначених вимог до змістовного наповнення 
документів призводить до того, що відповідні акти од-
ночасно містять положення, притаманні різним видам 
керівних документів державної політики [4, с. 33]. Отже 
ієрархія стратегічних документів державної політики 
повинна бути такою: Концепція → Доктрина → Страте-
гія → Програма → План заходів.

Зміст стратегічного планування розкривають його 
процедури, зокрема прогнозування розвитку на довго-
строковий період. З урахуванням стратегій реформуван-
ня та розвитку галузей, які коригуватимуться один раз 
на 5 років, розробляються державні цільові програми. 
Стратегічний план розвитку фінансового сектора пови-
нен визначати головну мету діяльності, цілі, завдання, 
плани дій та очікувані результати в довгостроковій та 
середньостроковій перспективі відповідно до визначе-
них пріоритетів Уряду, які розкриваються у програмних 
документах. 

Основними характеристиками при визначенні 
стратегії є по-перше, адекватне цілепокладання, 
по-друге, коректне визначення можливостей 

організації. Одночасно стратегія виступає системним 
документом, а тому до неї можуть бути застосовані за-
гальновизнані принципі системного дослідження, такі як 
фіксація структурної цілісності системи, що вивчається 
(що вимагає дослідження як властивостей елементів, так 
і їх взаємозв’язків), виявлення джерел розвитку систе-
ми, що досліджується (вивчення механізму відтворення, 
функцій та механізму розвитку системи) та врахування 
різноманітності систем [12]. Забезпечення системного 
підходу вимагає як найповнішого врахування усіх аспек-
тів проблеми у їхньому взаємозв’язку при виробленні 
рішення, яке має відповідати таким вимогам:
 починатися з обґрунтування та чіткого форму-

лювання кінцевих цілей; 
 представляти проблему як цілісну систему з 

урахуванням взаємозв’язків елементів та на-
слідків кожного окремого рішення; 

 пропонувати сукупність можливих альтерна-
тивних шляхів досягнення цілей;

 забезпечувати несуперечливість цілей окремих 
елементів (підрозділів) цілям системи в цілому 
[13].

Побудова стратегії має ґрунтуватися на наукових 
стратегічних дослідженнях, які забезпечували б інте-
гральний системний підхід до аналізу процесів, що від-
буваються, та побудованих на цій методологічній основі 
практичних рекомендацій [3]. Стратегічні дослідження, 
базуючись на положеннях системної парадигми, повин-
ні бути орієнтованими саме на формування економіч-
ної стратегії, та не лише прогнозувати саму суспільно-
економічну динаміку, але й передбачати майбутні кроки 
економічної політики в рамках визначених стратегічних 
цілей та модифікувати їх, тобто стратегія націлена на 
проблеми, які ще не існують [14, с. 22]. Отже, доречно 
визначити чотири головних напрямки, навколо яких по-
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винні концентруватися стратегічні дослідження в еко-
номічній науці. 

1. Установлення можливостей системи – визна-
чення реалістичності завдань та їх відповідності на-
явним ресурсам, тобто розглядатися як з точки зору 
прямого впливу його на економічний порядок та еко-
номічний процес, так і з точки зору тих тенденцій до 
зміни економічного порядку, які він може породити, і, 
нарешті, з точки зору впливу його на інші порядки [15, 
с. 298]. Отже, сутність стратегічних досліджень полягає 
у «функціональній діагностиці» складових економічної 
системи на предмет їхньої здатності до функціонування 
в суспільному відтворювальному процесі. 

2. Урахування та встановлення особливостей 
зв’язків між елементами системи, визначення дійсних 
причинно-наслідкових зв’язків, відкидання видимої 
причинності та пошук прихованих зв’язків [16, с. 699]. 

3. Установлення наявних загроз та об’єктивних об-
межень здійсненню економічної стратегії. 

4. Визначення оптимального плану дій, спрямова-
ного на якнайповнішу реалізацію можливостей систе-
ми, виходячи з закономірностей її розвитку, цільових 
орієнтирів та виявлених обмежень.

Основними ознаками стратегічного планування, що 
відрізняють його від довгострокового планування 
за змістом і послідовністю здійснення, є такі: 

 постійне спостереження за станом і змінами 
зовнішнього середовища (моніторинг); 

 виявлення суттєвих загроз чи можливостей ді-
яльності організації з боку зовнішнього оточення; 

 ретельний аналіз рівня можливостей організа-
ції протистояти загрозам і використати можли-
вості розвитку; 

 визначення альтернативних стратегічних на-
прямів розвитку; 

 вибір найважливішого стратегічного напряму 
(напрямів) формування стратегії, що визнача-
тиме саме стратегічну мету (або систему стра-
тегічних цілей) та завдання щодо її досягнення; 

 визначення системи стратегічних планів, що 
відповідатимуть реалізації завдань стратегії, їх 
зв’язку з іншими планами організації; 

 забезпечення умов здійснення стратегічного 
планування; контроль реалізації стратегії, її 

коригування або розроблення нової стратегії 
за результатами моніторингу зовнішнього ото-
чення [17].

Ґрунтуючись на вищевикладених засадах і прин-
ципах розробки державної стратегії та враховуючи 
принципи системності проаналізуємо Комплексну про-
граму розвитку фінансового сектора України до 2020 р.  
(Програма) [1] та Проект Стратегії розвитку банківської 
системи України на 2016–2020 рр. (Стратегія) [2]. Ана-
ліз документів буде проведений за такими напрямами 
як формальний та змістовний (табл. 1, табл. 2). Оцінка 
буде проводитися за шкалою від 1 (незадовільний рі-
вень) до 5 (найвищий рівень якості).

Структура Програми є досконалою, оскільки за 
всіма параметрами оцінки є досить високими. 
Програма чітко структурована, виділені розділи, 

що покращує пошук необхідної інформації для користу-
вача, обсяг Програми становить 56 сторінок проти 96 
у Стратегії, що свідчить про неструктурованість та роз-
митість викладу матеріалу, ускладнюючи та обтяжуючи 
документ. Виклад матеріалу у Стратегії також потребує 
доопрацювання у напрямі збалансованості інформацій-
ного наповнення структурних підрозділів, оскільки ана-
літична становить більше половини обсягу документу 
та перемежовується із рекомендаціями, що є недопус-
тимим для документів такого рівня. У Стратегії відсутні 
такі необхідні для такого виду документів розділи, як 
список скорочень, список посилань та нормативних до-
кументів, у Програмі також відсутній список посилань 
на статистичні дані. Отже за формальним критерієм

Проведене оцінювання Програми та Стратегії 
свідчить про необхідність суттєвого доопрацювання 
Стратегії за формальними ознаками з метою приведен-
ня у відповідність до вимог визначених для державних 
стратегій економічного розвитку.

Стратегія містить значну кількість аналітичного 
та статистичного матеріалу, що є зайвим для докумен-
тів такого спрямування, доречно скоротити аналітичну 
частину та зосередитися більше на власне стратегічній 
мети, цілях та плані заходів. У документі, який хоч і має 
назву Стратегія розвитку банківської системи України, 
знач на частина інформації та ціле визначення зосе-
реджені в площині загальнодержавної економічної та 
промислової стратегії, зокрема модуль ІІ «Стратегіч-

таблиця 1

Оцінка стратегій за формальним критерієм

Формальний критерій
Комплексна програма розвитку 

фінансового сектора України  
до 2020 р. 

проект Стратегії розвитку 
банківської системи України  

на 2016–2020 рр.

Структура 4 3

Обсяг 5 2

Послідовність викладу змісту 5 4

Доступність та зрозумілість викладу інформації 5 4

Присутність та повнота структурних складових 
(список скорочень, посилань, нормативних 
документів, пов’язаних із головним)

4 1
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ні заходи» має назву «Перехід від моделі сировинного 
придатку до розвитку високотехнологічної промисло-
вості і експорту товарів з високою доданою вартістю; 

інтенсивний розвиток фінансово потужної та стабільної 
банківської системи», тобто можна відзначити невідпо-
відність цілей змісту документу (табл. 3).

таблиця 2

Оцінка стратегій за змістовним критерієм

Змістовний критерій
Комплексна програма  

розвитку фінансового сектора 
України до 2020 р. 

проект Стратегії розвитку 
банківської системи України  

на 2016–2020 рр.

Повнота стратегічного плану 5 5

Об’єктивність 5 5

Контрольованість плану та його реалізації 5 5

Реалізм плану 3 3

Обґрунтованість плану 5 5

Розподіл відповідальності 4 4

Ідентифікація відповідальності (покарання за невико-
нання) 1 1

Функціональність плану 3 3

Унікальність і своєрідність плану 3 3

таблиця 3

Основні стратегічні напрями документів

Напрям  
страте– 
гічного  

планування

Заходи програма Стратегія 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 ф
ін

ан
со

во
ї с

та
бі

ль
но

ст
і 

та
 д

ин
ам

іч
но

го
 р

оз
ви

тк
у 

фі
на

нс
ов

ог
о 

се
кт

ор
у

Створити рівні умови для конкуренції у фінансовому секторі розвитку 
фінансового сектора, умови для вільного руху капіталу + +

Посилити контроль та відповідальність за операції з пов’язаними особами + +

Посилити вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового 
сектора, спеціальні вимоги щодо капіталу, ліквідності та інших показників  
системно важливих банків та інших фінансових установ

+ +

Удосконалити системи регулювання та нагляду за фінансовим сектором,  
забезпечити прозорість діяльності та звітності учасників фінансового сектора + +

Розбудувати інфраструктуру, що забезпечує ефективне накопичення та обмін 
інформацією щодо кредитної історії позичальників, розвиток інституту рейтин-
гових агентств

+ +

Забезпечити податкове стимулювання розвитку інструментів фінансового сектора + –

Ро
зб

уд
ов

а 
ін

ст
ит

уц
ій

но
ї 

сп
ро

мо
жн

ос
ті 

ре
гу

ля
то

рі
в 

фі
на

нс
ов

ог
о 

се
кт

ор
а

Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів та посилити 
інституційний контроль + +

Підвищити ефективність інструментів впливу регуляторів на учасників фінансо-
вого сектора та провести трансформацію регуляторів та перерозподіл функцій + –

Перейти до нагляду та оверсайта на основі оцінки ризику + –

Посилити внутрішній контроль регуляторів + +

Налагодити комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками, підвищити 
рівень транспарентності + +

Створення і розвиток при Раді НБУ потужного дослідницького та експертно–
аналітичного центру – +

Створити та налагодити роботу Ради з фінансової стабільності + –

За
хи

ст
 п

ра
в 

сп
ож

ив
ач

ів
 

та
 ін

ве
ст

ор
ів

 
фі

на
нс

о в
ог

о 
се

кт
ор

а

Підвищити рівень фінансової грамотності та рівень культури заощаджень  
населення + +

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів 
фінансового сектору + +

Модернізувати законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів + +
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Співставлення заходів, передбачених Програмою 
та Стратегією свідчить про високий рівень співпадінь, 
але документ, запропонований комітетом Верховної 
Ради має низку суттєвих відмінностей, які можна по-
ділити на дві групи. До першої групи віднесемо прове-
дення грошової емісії для стимулювання кредитування 
реального сектора економіки, обмеження повноважень 
НБУ у питаннях віднесення банку до неплатоспромож-
ного та зменшення, порівняно із існуючими, вимоги до 
розміру мінімального статутного капіталу. До другої 
групи входить створення Експортно-кредитної агенції 
на базі «Укрексімбанку» замість часткової приватизації 
держбанку та введення мораторію на адміністративне 
підвищення цін і тарифів на послуги ЖКГ. 

Запропоновані напрями реформування банківсько-
го сектора, зокрема розширена емісія гривні для 
стимулювання кредитування, доречна в умовах 

дефляції, а в національній економіці це буде суперечити 
цілям зниження і стабілізації інфляції та унеможливить 
її уповільнення до 5% у 2019 р. Обмеження повноважень 
НБУ щодо віднесення банку до неплатоспроможних може 
спричинити збільшення порушень у системі, спричине 
недотриманням правил та підвищенням ризиковано сті 
діяльності, наприклад, щодо відмивання грошей або не-
прозорості структури власності. Власний капітал, як ін-
струмент підтримання стійкості у системі, за умов неста-
більності вітчизняних банків та низького рівня довіри 
до банків, доречно нарощувати згідно із затвердженим 
графіком та використати як один із важелів підвищен-
ня довіри населення до фінансових установ. Введення 
мораторію на адміністративне підвищення цін і тарифів 
на послуги ЖКГ є також неоднозначним параметром,  
з одного боку, підвищення цін і тарифів буде стимулю-
вати інфляцію, але, з іншого, – заморожування цін зу-
мовить дефіцит балансу компаній – постачальників, які 
фінансуються з держбюджету та спричинить емісію. 

ВИСНОВКИ
На наш погляд, суттєвими недоліками досліджува-

них стратегічних документів є відсутність таких значи-
мих складових, як ґрунтовний аналіз очікуваних зміни 
у зовнішньоекономічній ситуації та оцінка їх впливу на 
економіку країни та відсутність сценаріїв розвитку еко-
номіки та фінансово-банківського сектора. Відсутність 
альтернативних сценаріїв суттєво знижує можливість 
адаптації впроваджуваних заходів до динамічних змін 
зовнішнього середовища.

Необхідно запровадити моніторинг виконання за-
вдань стратегії та оцінку отриманих результатів для ко-
ригування Стратегії з урахуванням нових потреб, невдач 
або нових можливостей з метою збереження стратегіч-
ного напрямку та досягнення намічених цілей.               
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РЕСТРуКТуРИЗАцІя ЗАбОРгОвАНОСТІ ЗА ІпОТЕчНИМИ КРЕДИТАМИ в ІНОЗЕМНІй 
вАлюТІ: РЕАлІї ТА шляхИ вИРІшЕННя пРОблЕМ
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Остапишин т. п. Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті:  
реалії та шляхи вирішення проблем

Метою статті є пошук можливих варіантів розв’язання (в умовах девальвації національної валюти) проблеми погашення боргів за іпотечними 
кредитами, наданими банками України фізичним особам у іноземній валюті. Проаналізовано основні тенденції розвитку в Україні банківського 
іпотечного кредитування фізичних осіб на придбання житла. Обґрунтовано причини зростання непогашеної заборгованості за цими кредитами 
та необхідність і нагальність її реструктуризації за участі трьох сторін: банків – кредиторів, позичальників – фізичних осіб, держави в осо-
бі Національного банку України. Визначено основні параметри такої реструктуризації. Запропоновано механізм реструктуризації через зміну 
валюти виконання зобов’язань і анулювання частини боргу фізичної особи, що виник через девальвацію національної валюти. Рекомендовано за-
безпечити мінімізацію втрат кредитора за рахунок рефінансування Нацбанком банків-кредиторів на пільгових умовах; використання резервів за 
кредитами пропорційно погашенню реструктурованого кредиту та продаж Нацбанком валюти банку-кредитору за пільговим курсом, за яким 
проводиться реструктуризація.
Ключові слова: банківський іпотечний кредит, наданий фізичній особі; іпотечний кредит на придбання житла; реструктуризація боргу за іпо-
течним кредитом в іноземній валюті.
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Остапишин Т. П. Реструктуризация задолженности по ипотечным 
кредитам в иностранной валюте: реалии и пути решения проблем
Целью статьи является поиск возможных вариантов решения (в усло-
виях девальвации национальной валюты) проблемы погашения долгов 
по ипотечным кредитам, предоставленным банками Украины физиче-
ским лицам в иностранной валюте. Проанализированы основные тен-
денции развития в Украине банковского ипотечного кредитования 
физических лиц на приобретение жилья. Обоснованы причины роста 
непогашенной задолженности по этим кредитам, а также необходи-
мость её реструктуризации с участием трех сторон: банков – креди-
торов, заемщиков – физических лиц, государства в лице Национально-
го банка Украины. Определены основные параметры такой реструк-
туризации. Предложен механизм реструктуризации задолженности 
посредством изменения валюты выполнения обязательств и аннули-
рования части долга физического лица, возникшей из-за девальвации 
национальной валюты. Рекомендовано обеспечить минимизацию по-
терь кредитора за счет льготного рефинансирования Национальным 
банком банков-кредиторов; использования банками-кредиторами ре-
зервов по кредитам пропорционально погашению реструктурирован-
ного кредита и продажа Нацбанком валюты банкам-кредиторам по 
льготному курсу, по которому проводится реструктуризация. 
Ключевые слова: банковский ипотечный кредит, предоставленный фи-
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туризация долга по ипотечному кредиту в иностранной валюте.
Табл.: 4. Библ.: 11. 
Остапишин Татьяна Петровна – кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры банковского дела, Киевский национальный 
экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 54/1, Киев, 
03680, Украина)
E-mail: aud045@meta.ua

UDC 336.71
Ostapyshyn T. P. Restructuring the Debts on Mortgage Loans in Foreign 

Currency: Realities and Ways to Solutions
The article is concerned with searching possible solutions (in the context of 
devaluation of the national currency) to the problem of settlement of mort-
gage loans provided to natural persons by banks of Ukraine in foreign curren-
cy. The major trends of development of the bank mortgage lending to natural 
persons for the purchase of housing in Ukraine have been analyzed. Reasons 
for the increase in outstanding debt on these credits has been substantiated, 
as well as the need for the debt restructuring, involving three parties: banks –  
lenders, borrowers – natural persons, and the State, represented by the Na-
tional Bank of Ukraine. The basic parameters of such restructuring have been 
determined. The article proposes a debt restructuring mechanism by means 
of changing the currency of commitments and partial cancellation of debt of 
natural person that has arisen due to devaluation of the national currency. It 
is recommended to minimize the losses on the part of creditor at the expense 
of soft refinancing by the National Bank the banks – lenders; to use on the 
part of banks – lenders the reserves on loans in proportion to the maturity of 
the restructured loan, and selling the national currency to the banks – lenders 
at a fair rate, which is used for the restructuring.
Keywords: bank mortgage loan provided to natural person; housing mort-
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Розвиток іпотечного кредитування та банківсько-
го житлового іпотечного кредитування, зокрема, 
став предметом досліджень багатьох науковців. 

Більшість із них у своїх працях зосереджували увагу на 
виявленні факторів позитивного та негативного впли-
ву на розвиток житлового іпотечного кредитування, як, 
наприклад, Кірєєв О. І. [1], Паливода К. [2], Жук О. В. [3], 
Ковалишин І. [4]. Криза національної фінансової систе-

ми, нестабільність курсу національної валюти, інфляція, 
істотне сповільнення темпів зростання доходів населен-
ня призвели до виникнення проблем із погашенням іпо-
течних кредитів на придбання житла, наданих банками 
України в іноземній валюті. Окремі автори досліджува-
ли у своїх працях оптимальні з позицій інтересів грома-
дян умови банківського житлового іпотечного кредиту 
(Завидівська О. [5]) та важливість державного сприяння 
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розвитку іпотеки (Онисько С. і Содома Р. І. [6]). Однак у 
жодній із наукових публікацій не піднімалась характер-
на для українського сьогодення проблема наростаючого 
боргового тягаря за валютними іпотечними кредитами 
та відсутності реальної можливості у окремих категорій 
громадян його погасити. 

Ринок банківського споживчого кредитування в 
Україні найбільш активізувався у 2005–2006 рр., 
коли банки почали пропонувати споживчі кредити 

в іноземній валюті на довгостроковій основі під забезпе-
чення заставою житла (іпотечні валютні кредити). Над-
мірне неконтрольоване використання цього банківсько-
го кредитного інструменту призвело до фінансової кризи 
навіть у такій високорозвиненій країні як США. Терміни 
погашення одних кредитів підштовхують населення до 
отримання інших. За умови, що кредити доступні, фі-
нансова бульбашка у вигляді боргового тягаря населення 
тільки розростається, щоб неодмінно розірватись.

Вітчизняні банки при іпотечному кредитуванні не-
суть такі ж ризики, як і будь-які інші банки. Але надаючи 
іпотечні кредити в іноземній валюті фізичним особам, 
які не мають валютних доходів, припускаються грубої 
помилки – можливість погашення такого кредиту в по-
зичальника існує лише за стабільної економічної ситуа-
ції, стабільності національної валюти або її ревальвації. 

На жаль, ні позичальники, ні банки на момент ак-
тивізації ринку іпотечного валютного кредитування не 
переймалися прогнозуванням економічної ситуації. Гро-
мадяни сподівались на стабільність, банки-кредитори 
розраховували в разі нестабільності на забезпечення за 
кредитом – іпотеку.

Лише у вересні 2011 р. держава втручається в про-
блему банківського валютного кредитування фізичних 
осіб, законодавчо заборонивши «надання (отримання) 
споживчих кредитів в іноземній валюті на території Укра-
їни» з 16.11.2011 р. [7]. У цей період реагує на загострення 
проблеми й виконавча влада. Кабінет Міністрів України з 
метою забезпечення балансу прав і обов’язків фінансових 
установ і споживачів розробляє стратегію реформування 
системи захисту прав споживачів на ринках фінансо-
вих послуг на 2012–2017 рр. [8]. Згідно з цією стратегією 
саме Національний банк України має відповідати за за-
безпечення такого балансу на ринку банківських послуг 
задля підвищення рівня захисту прав споживачів. Серед 
нагальних заходів держава, в особі КМУ, вбачає: необ-
хідність врегулювання законодавчих норм щодо захисту 
прав споживачів, підвищення рівня інформаційної прозо-
рості, фінансової грамотності, ефективного і доступного 
механізму врегулювання спорів, розроблення механізму 
захисту споживачів від надмірного ризику тощо.

Однак фактично у цей період Нацбанк відсторонив-
ся від будь-якого втручання у відносини банків України 
з фізичними особами у сфері валютного кредитування. 
За чинним законодавством банки мають право реструк-
туризувати заборгованість за споживчими кредитами, у 
тому числі за рахунок конверсії валюти заборгованості 
[9]. Проте визначене законом право на реструктуриза-
цію жодним чином не зобов’язує банки його реалізову-
вати. Нацбанк як регуляторний орган, з одного боку, дій-

сно не має правових підстав для втручання в договірні 
відносини банків із позичальниками, але, з іншого, – не 
здійснював активних превентивних заходів для уперед-
ження наростаючого валютного ризику банків.

Курсові зміни призвели до зростання заборгова-
ності за споживчими кредитами фізичних осіб в іно-
земній валюті та неможливості її погашення навіть до-
бросовісними позичальниками на цілком об’єктивній 
основі. Наочно це демонструє приклад з умовними да-
ними щодо щомісячного розміру заробітної плати, що-
місячного платежу банку за таким кредитом і реальним 
середньорічним офіційним курсом гривні до долара 
США, наведений у табл. 1. 

Із 2008 по 2016 рр. у реальних умовах девальвації 
гривні частка платежу за валютним споживчим креди-
том (на умовному прикладі $100 на місяць при зарплаті 
у 3000 грн) зросла більше, ніж у 5 разів, а залишок за-
робітної плати в національній валюті зменшився після 
його сплати більше, ніж у 6 разів. Якщо взяти до уваги 
такі фактори, як заморожування заробітної плати, зро-
стання вартості комунальних платежів, подорожчання 
товарів та послуг, то за умов відсутності доходів в іно-
земній валюті привабливі валютні споживчі кредити пе-
ретворились в боргову пастку для населення, оскільки 
заборгованість перед банком за валютними споживчи-
ми кредитами не покривається реальними гривневими 
доходами в умовах падіння курсу національної валюти.

Крім особистих загроз (втрата можливості при-
дбати житло чи покращити житлові умови), ситуація з 
валютними споживчими кредитами принесла ще й су-
спільні (у вигляді втрати довіри населення до банків та 
банківської системи) та економічні (втрата фінансової 
стабільності банків) загрози. Саме такі загрози призве-
ли до того, що не лише громадськість, але й законодавча 
влада, виконавча влада, науковці, банківська спільнота 
визнають необхідність вирішення проблем у сфері спо-
живчого кредитування в іноземній валюті шляхом ре-
структуризації боргів за ними. 

Однак підходи до реструктуризації різняться як 
за визначенням об’єкта реструктуризації, так і 
за його основними параметрами і механізмом 

реалізації. Причому підходи кардинально різняться: 
НБУ пропонує банкам поділити втрати за цими креди-
тами, пов’язані з девальвацією гривні, із позичальника-
ми валютних споживчих кредитів. Банківська спільнота,  
своєю чергою, вважає за необхідне долучити до вирі-
шення питання реструктуризації валютних кредитів 
населення і державу в особі Національного банку та 
уряду, оскільки до стрімкої девальвації гривні призвели 
неадекватна процентна, валютна політика та політика 
рефінансування Нацбанку, а також покриття урядом де-
фіциту платіжного балансу. 

У будь-якому разі мова йде про зміну валюти ви-
конання зобов’язань й пошук джерела покриття части-
ни боргу фізичної особи, яка виникла через девальвацію 
національної валюти. Загалом такими джерелами мо-
жуть бути: резерви банку за кредитами, рефінансуван-
ня Нацбанком банків-кредиторів, продаж Нацбанком 
валюти банку-кредитору. У першому випадку фінансо-
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таблиця 1

Динаміка частки заборгованості за валютними споживчими кредитами у заробітній платі, залежно від офіційного курсу 
гривні у 2008–2016 рр.

Рік
Заробітна 

плата (умов-
на), грн

Вартість  
100 дол. СшА, 

грн [10]

Оплата по 
кредиту,  

у дол. СшА

Оплата по 
кредиту, у грн

частка платежу 
за кредитом 
у заробітній 

платі, %

Залишок зар-
плати після 

сплати за кре-
дитом

2008 3000 505 100 505 16,8 2495

2009 3000 770 100 770 25,7 2230

2010 3000 793,6 100 793,6 26,4 2206,4

2011 3000 796,6 100 796,6 26,5 2203,4

2012 3000 799,1 100 799,1 26,6 2200,9

2013 3000 799,3 100 799,3 26,6 2200,7

2014 3000 1188,67 100 1188,67 39,6 1811,3

2015 3000 2184,47 100 2184,47 72,8 815,53

2016  
Січень  
Лютий  

Березень

3000  
2425,97  
2639,31  
2635,62

100  
2425,97  
2639,31  
2635,62

 
80,9  
88  
88

 
574,03  
360,69  
364,38

2016 порівняно 
із 2008,%

522  
(Зростання)

524  
(Зростання)

684,7  
(Падіння)

вий тягар непогашеної заборгованості лягає повністю 
на банки, і він об’єктивно не може бути достатнім в разі 
обвалу національної валюти. Друге джерело не знімає 
проблему, а лише розтягує її в часі, оскільки погашення 
зобов’язань за рефінансуванням залежить від виконан-
ня зобов’язань за кредитними договорами з фізичними 
особами. Третє джерело може бути дієвим тільки в разі 
продажу валюти банкам-кредиторам за пільговим кур-
сом (на дату реструктуризації), а це повністю перекла-
дає фінансовий тягар на НБУ. 

Ми вважаємо, що проблеми у сфері валютного 
кредитування фізичних осіб виникли не лише 
з вини безпосередніх позичальників, які брали 

кредити в іноземній валюті, зачасти не усвідомлюючи 
притаманного ризику через фінансову неграмотність. 
Банки, більш обізнані в ризикованості таких операцій, 
свідомо їх здійснювали, а регулятор ринку банківських 
послуг відпустив наростаючу проблему на самовирі-
шення. Саме тому вирішення цієї проблеми вбачаємо в 
анулюванні частини заборгованості фізичних осіб в іно-
земній валюті, яка викликана девальвацією національ-
ної валюти. У реалізації механізму реструктуризації 
мають бути задіяні фізичні особи-позичальники, банки-
кредитори та НБУ.

Обґрунтуємо власне бачення основних параметрів 
реструктуризації через зміну валюти заборгованості та 
анулювання частини боргу.

Передусім слід визначитися з видом заборгова-
ності, яка підлягає реструктуризації. Об’єктом реструк-
туризації має бути заборгованість фізичних осіб за іпо-
течними кредитами в іноземній валюті, що забезпечені 
заставою житлової нерухомості та майнових прав на неї. 
Оскільки житлова нерухомість може використовуватись 
і для потреб бізнесу, то предмет іпотеки повинен бути 

чітко визначений як єдине житло боржника – фізичної 
особи, тобто житлове приміщення, яке не використову-
ється для отримання прибутку і окрім якого у боржника 
і членів його сім’ї немає у власності інших придатних 
для проживання приміщень.

Іншим важливим параметром реструктуризації за-
боргованості є розмір анулювання боргу, який, на 
нашу думку, має визначатися двома факторами: пло-

щею житла, що є предметом іпотеки, та курсом, за яким 
проводиться реструктуризація. Анулюванню (списан-
ню) у 100 % різниці між офіційним курсом на день ре-
структуризації та станом на 01.01.2014 р. має підлягати 
заборгованість за кредитом на єдине житло з мінімаль-
ною загальною площею (житлова нерухомість, що не під-
лягає оподаткуванню: 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для 
житлових будинків). За іншим житлом анулювання має 
здійснюватися диференційовано: обернено пропорційно 
збільшенню загальної площі єдиного житла (табл. 2).

таблиця 2

Диференціація частки анулювання різниці між курсом  
на заборгованість за кредитом на єдине житло 

площа  
квартири,  

кв. м

площа  
житлового  

будинку, кв. м

частка  
анулювання 

заборгованості, 
%

60 120 100

61–70 121–130 90

71–80 131–140 80

81–90 141–150 70

91–100 151–160 60

Більше 100 Більше 160 50
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І, нарешті, щодо механізму реструктуризації за-
боргованості за валютними кредитами. Він має ніве-
лювати збитковість запропонованого способу реструк-
туризації та підвищений ризик незбалансованої ліквід-
ності банків. 

Збитки не мають лягати виключно на банки. З ці-
єю метою законом слід передбачити такі заходи. Ану-
лювання заборгованості має здійснюватися банком 
за рахунок резервів не одномоментно, а пропорційно 
погашенню фізичною особою – боржником заборгова-
ності за реструктуризованим кредитом. Нацбанк має 
рефінансувати банки-кредитори на довгостроковій 
основі (на строк реструктуризованого кредиту) під за-
безпечення майновими правами за цим кредитом і під 
пільговий процент. Передбачити участь держави в особі 
НБУ в реструктуризації шляхом спрямування частини 
його прибутку за результатами діяльності на компен-
сацію банкам анульованої суми боргу фізичних осіб за 
іпотечними кредитами, наданими в іноземній валюті.

Реструктуризація валютних кредитів шляхом змі-
ни валюти кредитування і анулювання її в частині різ-
ниці курсів не може не вплинути на здатність банків 
виконувати свої зобов’язання перед вкладниками за ва-
лютними депозитами. 

Аналіз статистичних даних НБУ показав, що по-
над 50 % усієї заборгованості фізичних осіб за 
банківськими кредитами – це кредити, надані 

в доларах США. Найбільш вагомий вплив на ліквід-
ність банків мають іпотечні кредити, що надані банками 
Украї ни фізичним особам у доларах США, оскільки ці 
кредити займають левову частку (понад 60 %, а впро-
довж останніх трьох років – понад 70 %) у кредитному 
портфелі банків України за іпотечними кредитами фі-
зичним особам (табл. 3). 

З огляду на ризик втрати ліквідності через ре-
структуризацію валютних кредитів статистика Націо-

нального банку України показує позитивну тенденцію. 
Якщо у 2009 р. залишок заборгованості за іпотечними 
кредитами фізичних осіб у доларах США перевищував 
більше, ніж у 1,3 разу залишки коштів за депозитни-
ми рахунками фізичних осіб у цій валюті, то впродовж 
2012–2016 рр. обсяг депозитів складає менше 30 % об-
сягу заборгованості фізичних осіб за іпотечними креди-
тами у цій валюті (табл. 4). 

З огляду на співвідношення кредити в іноземній 
валюті/депозити в іноземній валюті (див. табл. 4) 
можна констатувати низький рівень ризику (20–

30 %) втрати ліквідності через конвертацію частини 
заборгованості в національну валюту і значну дивер-
сифікацію кредитного ризику через зниження частки 
заборгованості в іноземній валюті в портфелі іпотечних 
кредитів банків України.

Для підтримки ліквідності банків Нацбанк має 
продавати їм валюту за пільговим курсом, за яким про-
водиться реструктуризація пропорційно погашенню 
боржником заборгованості за кредитом.                  
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таблиця 3

Динаміка частки заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами, наданими банками України у доларах СшА,  
у загальній заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами у 2009–2016 рр.

станом на кінець періоду

Рік
Заборгованість фізичних 

осіб за іпотечними  
кредитами, усього, млн грн

Заборгованість фізичних 
осіб за іпотечними  

кредитами, наданими  
в дол. СшА, млн грн

частка заборгованості 
фізичних осіб за іпотечними 

кредитами, наданими 
в дол. СшА, у загальній 

заборгованості за іпотечними 
кредитами, %
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2011 97 431 72 008 74

2012 63 158 40 445 64

2013 56 270 35 691 63

2014 72 156 53 311 74

2015 60 215 42 797 71

Березень 2016 63 942 45 837 72

Джерело: розраховано за даними НБУ [11].
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Метою статті є розвиток положень інформаційно-аналітичного забезпечення управлінського супроводу формування і впровадження інновацій-
них технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Розглянуто відмінності між поняттям 
управлінського супроводу цих процесів та поняттям мотиваційного механізму. Охарактеризовано місце інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня ухвалення управлінських рішень у мотиваційній сфері підприємств. Детально розглянуто підетапи інформаційно-аналітичного забезпечення 
формування і впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу. Розглянуто процеси формування і впровадження інноваційних тех-
нологій мотивування персоналу з позиції HR-проектного менеджменту. Наведено особливості обґрунтування управлінської концепції цих робіт, 
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спечения поливекторного развития предприятий. Рассмотрены разли-
чия между понятием управленческого сопровождения этих процессов 
и понятием мотивационного механизма. Охарактеризовано место 
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В умовах сьогодення проблеми формування і впро-
вадження інноваційних технологій мотивування 
персоналу на вітчизняних підприємствах є і за-

лишатимуться актуальними. Особливо важливим це 
завдання є за умови європейської інтеграції України, 
коли вже у найближчій перспективі можна бути очіку-
вати поступового відкриття національних кордонів та 
збільшення у вітчизняній економіці іноземного інве-
стиційного капіталу. Як свідчить досвід підприємств еко-
номічно розвинутих країн, добір і використання діє вих 
технологій мотивування працівників позитивно впли-
ває на збільшення продуктивності праці у компанії, а та-
кож забезпечує підвищення рівня їхньої лояльності до 
підприємства, зменшуючи таким чином плинність пер-
соналу. Окрім того, доволі часто інноваційні технології 
мотивування є передумовою і стимулом підвищення 
кваліфікації працівниками, що, безперечно, позитивно 
впливає на покращення рівня конкурентоспроможності 
підприємства на ринку. 

Таким чином, вищенаведене актуалізує необхід-
ність управлінського супроводу формування і впрова-
дження інноваційних технологій мотивування персоналу 
підприємств, насамперед, інформаційно-аналітичного 
забезпечення цього процесу, адже ефективність таких 
робіт загалом залежить багато в чому від ефективності 
виконання кожного етапу, належного ресурсного забез-
печення, рівня кваліфікації працівників, уміння як вірно 
оцінювати індивідуальний внесок працівника, так і діа-
гностувати ефекти діяльності компанії тощо. 

Значний внесок у формування і розвиток поло-
жень, тематикою яких є мотивування персоналу та його 
місце у системі забезпечення полівекторного розвитку 
підприємств, зробило чимало вітчизняних і зарубіжних 
науковців, серед яких варто виокремити праці О. Вино-
градової, Ю. Вінтюка, М. Гринишин, Р. Гріфіна, Р. Дафта, 
В. Діденка, Г. Дмитренка, О. Єськова, Є. Ільїна, А. Каба-
нова, М. Коваленка, А. Колота, О. Конкіної, А. Кочнева, 
О. Кузьміна, С. Макаренка, Т. Максименко, Н. Малої,  
О. Мельник, К. Пілігрим, А. Полозової, І. Процик,  
В. Сладкевича, О. Чернушкіної, Е. Шарапатової, В. Яцу-
ри та багатьох інших. Основними науковими доробками 
авторів у цій сфері є розвиток сутності поняття «моти-
вування», типологія стимулів, мотивів і методів мотиву-
вання, виявлення взаємозв’язку мотивування із іннова-
ційним розвитком організацій, обґрунтування способів 
мінімізування демотиваційних чинників, виокремлення 
системи показників оцінювання результатів мотивуван-
ня, забезпечення «мотиваційної гігієни», оптимізування 
базової та бонусної частин заробітної плати тощо. По-
при це, низка важливих завдань із вказаної тематики 
досі не розв’язана. Зокрема, існуючі напрацювання, по-
при свою ґрунтовність, не дають змогу повною мірою 
розкрити особливості інформаційно-аналітичного за-
безпечення управлінського супроводу формування і 
впровадження інноваційних технологій мотивування 
персоналу в системі забезпечення полівекторного роз-
витку підприємств. 

Завданням дослідження є розвиток положень ін-
фор маційно-аналітичного забезпечення управлінського 
супроводу формування і впровадження інноваційних 

технологій мотивування персоналу в системі забезпе-
чення полівекторного розвитку підприємств.

Поняття управлінського супроводу підтримки 
ухвалення управлінських рішень використовується в 
науковій літературі. Зокрема, доволі ґрунтовно зміст 
цього поняття розкритий у роботі О. А. Сущенко [10, 
с. 18]. Управлінський супровід автор трактує як «сукуп-
ність певним чином скоординованих у часі та просторі 
ресурсозабезпечених комплексних управлінських впли-
вів з оптимізації та підвищення ефективності здійснен-
ня й управління певними процесами». 

У межах управлінського супроводу формування 
і впровадження інноваційних технологій мотивування 
персоналу підприємств слід вирішувати низку узагаль-
нених взаємопов’язаних проблем: 1) збирання, узагаль-
нення, опрацювання та аналітичне оброблення інфор-
мації; 2) обрання альтернатив з-поміж існуючих із вико-
ристанням різних методів. Усі ці процеси супроводжу-
ються як об’єктивними, так і суб’єктивними складовими. 
Об’єктивна складова включає насамперед ухвалення 
різних управлінських рішень із використанням науково 
обґрунтованих алгоритмів, процедур, методів, методик, 
критеріїв, показників тощо. Разом з тим, більшою чи 
меншою мірою в межах управлінського супроводу фор-
мування і впровадження інноваційних технологій моти-
вування персоналу на підприємствах виконання кожного 
етапу відповідних робіт залежить від суб’єктів ухвалення 
рішень, їхнього досвіду, інтуїції, знань, вмінь, навиків, 
компетентності тощо. Так чи інакше, обрання альтерна-
тив з-поміж існуючих у межах зазначеного управлінсько-
го супроводу буде більш дієвим, якщо базуватиметься на 
ефективній системі інформаційно-аналітичного забез-
печення ухвалення відповідних управлінських рішень у 
мотиваційній сфері підприємств. 

Таким чином, модель управлінського супрово-
ду формування і впровадження інноваційних 
технологій мотивування персоналу на засадах 

виокремлення складових і структурування етапів цих 
процесів дасть змогу конкретизувати необхідне ін-
формаційне забезпечення та джерела його одержання,  
а також забезпечити системність дій у цьому напрямку. 
Враховуючи результати досліджень І. Г. Хайруліна [11,  
с. 64], слід наголосити, що в межах зазначеного управ-
лінського супроводу важливо не просто будувати сис-
тему необхідної управлінської інформації щодо техно-
логій мотивування персоналу, а, насамперед, систему 
аналітичного забезпечення ухвалення відповідних 
управлінських рішень. Цей самий автор, керуючись 
результатами власних досліджень, зазначає, що, за різ-
ними оцінками, до 50% часу під час такого ухвалення 
витрачається на пошук необхідної аналітичної інфор-
мації. Таким чином, наявність моделі управлінського 
супроводу формування і впровадження інноваційних 
технологій мотивування персоналу дає змогу суттєво 
спростити виконувані завдання щодо пошуку і підбору 
інформації, забезпечити її структурованість, підвищити 
рівень методологічного забезпечення в цьому напрям-
ку, забезпечити причинно-наслідкові зв’язки залежно 
від рівнів моделі, ідентифікувати можливі зони витрат, 
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що в результаті покращить інформаційно-аналітичне за-
безпечення ухвалення управлінських рішень.

Доцільно наголосити увагу на тому, що поняття 
управлінського супроводу формування і впровадження 
інноваційних технологій мотивування персоналу під-
приємств нетотожне поняттю мотиваційного механізму, 
яке набуло доволі значного поширення у працях віт-
чизняних і зарубіжних науковців, зокрема А. В. Гольди [2],  
Т. О. Єгоркіної [4], Л. Р. Кучера [7], П. С. Маковеєва [8] 
тощо. Як зазначає І. М. Хоменко [12, с. 40], мотиваційний 
механізм є важливою складовою менеджменту підпри-
ємств і повинен, зокрема, включати як елементи, так і 
напрямки управлінського впливу, що виокремлюються 
залежно від встановлених завдань та цілей. У літературі 
доведено, що такий механізм базується на системі сти-
мулів і мотивів, здійснюється у певній послідовності, 
включає керуючу та керовану підсистеми. Разом з тим, 
основна відмінність моделі управлінського супроводу 
формування і впровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу підприємств від мотиваційного 
механізму полягає у призначенні. Призначення мотива-
ційного механізму загалом – сформувати вихідну струк-
туру мотивування у той час, як мета моделі управлін-
ського супроводу – з управлінської позиції сформувати 
систему ухвалення відповідних управлінських рішень.

Узагальнення теорії та практики дає змогу зроби-
ти висновок про те, що як формування і впрова-
дження інноваційних технологій мотивування 

персоналу підприємств, так і управлінський супровід 
цього можна фактично можна трактувати як бізнес-
процес, який у літературі трактується як певна послі-
довність дій (підпроцесів), спрямована на отримання 
потрібного результату, важливого для організації [3]. 
Таким чином, результатом зазначеного управлінського 
супроводу згідно процесного підходу має бути фактич-
но те, заради чого такий процес здійснюється, тобто, як 
зазначалось вище, мова йде про виокремлення складо-
вих та структурування етапів цих процесів, що дає змогу 
конкретизувати необхідне інформаційне забезпечення 
та джерела його одержання, а також забезпечити сис-
темність дій у напрямку формування і впровадження 
інноваційних технологій мотивування персоналу. Усе це 
повинно знаходитися на виході бізнес-процесу управ-
лінського супроводу. На вході ж цього процесу знахо-
дяться різноманітні ресурси, що необхідні як для його 
реалізації, так і для отримання результатів. 

Управлінський супровід формування і впрова-
дження інноваційних технологій мотивування персона-
лу підприємств буде ефективним за умови правильного 
організування робіт, чіткої спрямованості інформацій-
них потоків, а також забезпечення дієвого прямого і 
зворотного зв’язку. При цьому важливо наголосити на 
важливості не тільки формування чіткого алгоритму 
усіх необхідних робіт у межах такого управлінського су-
проводу, але і його дотримання. 

Запропонована авторами модель управлінського 
супроводу формування і впровадження інноваційних 
технологій мотивування персоналу підприємств містить 
три комплексних складових: інформаційно-аналітичне 

забезпечення, аналізування інноваційних технологій 
мотивування персоналу, відбір та формування таких 
технологій, а також їхнє впровадження.

Розглядаючи підетап призначення керівника про-
екту та формування проектної групи у межах 
складової інформаційно-аналітичного забезпе-

чення моделі управлінського супроводу формування і 
впровадження інноваційних технологій мотивування 
персоналу підприємств, доцільно наголосити на важ-
ливості чіткого ідентифікування зон функціональної 
відповідальності кожного працівника такої групи (як, 
зрештою, і зон виконання відповідних робіт). Повинна 
бути забезпечена узгодженість дій керівників різних 
ланок управління, у тому числі й на основі корпоратив-
них стандартів підприємства (якщо такі наявні). Слід 
пам’ятати доведену в літературі тезу про те, що резуль-
тативність будь-якого проекту багато в чому визнача-
ється рівнем компетентності й особистісними якостями 
керівника: якщо вони наявні – це вже одна з важливих 
передумов дієвості сформованих і впроваджених інно-
ваційних технологій мотивування персоналу. 

Серед визначальних компетентностей керівни-
ка проекту формування і впровадження інноваційних 
технологій мотивування персоналу підприємств слід 
виокремити загальновідомі професійно-ділові, адміні-
стративно-організаційні, соціально-психологічні та мо-
ральні [6, с. 13–14]. Разом з тим, слід пам’ятати про те, 
що будь-яка зміна системи мотивування у компанії – це 
процес з підвищеним рівнем відповідальності, адже без-
посередньо стосується кожного працівника як керуючої, 
так і керованої підсистем управління. Відтак, важливо, 
щоб керівник проекту чітко уявляв, яких результатів 
слід досягти (тобто був орієнтований на результат). Ця 
особа також повинна бути авторитетом серед праців-
ників та уміти налагоджувати контакти з керівниками 
різних рівнів управління під час проведення консульта-
цій щодо обрання альтернативних варіантів технологій 
мотивування персоналу. Не менш важливе завдання як 
перед керівником, так і перед командою проекту – на-
явність ґрунтовних знань щодо підприємства загалом, 
його організаційної структури управління та кожного 
його бізнес-процесу (постачання, управління персона-
лом, виробництво, збут, фінансування, бухгалтерський 
облік тощо). До складу команди проекту можуть бути 
залучені HR-фахівці, бухгалтери, фінансисти, аналіти-
ки тощо. Разом з тим, слід уникати надмірної кількості 
учасників проекту, що ускладнюватиме взаємодію. 

Слушною можна вважати думку С. Пархоменка [9, 
с. 57], який наголошує на особливостях HR-проектного 
менеджменту. Автор, зокрема, зазначає, що реалізація 
більшості HR-проектів, на відміну, наприклад, від ІТ-
проектів, пов’язана з тим, що керівники перших проек-
тів не завжди мають можливість давати прямі вказівки 
іншим учасникам проекту, які, зокрема, або в органі-
заційній структурі підприємства можуть знаходитись 
вище, або на тому ж рівні перебувати у прямому під-
порядкуванні інших менеджерів. Як наслідок, необхід-
на для формування і впровадження інноваційних тех-
нологій мотивування персоналу інформація з великим 
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рівнем ймовірності може надходити замовникам або із 
затримкою, або лише надана формально, або отримана 
після настирливих прохань. Вирішити таку потенційну 
проблему можна шляхом наділення керівництвом під-
приємства керівника проекту та членів робочої групи 
достатнім рівнем повноважень для виконання кожно-
го етапу робіт. Про це повинні бути поінформовані не 
лише безпосередні виконавці, але й усі інші залучені у 
проект прямо чи опосередковано суб’єкти. У випадку 
виникнення будь-яких труднощів у зазначеній сфері 
замовники проекту (правління, власники, генеральний 
директор тощо) повинні бути відкритими для оператив-
ного реагування та впливу на «порушників».

Не менш важливе завдання цього підетапу – роз-
межування зон відповідальності працівників 
проектної групи під час формування і впро-

вадження інноваційних технологій мотивування пер-
соналу на підприємствах. Кожен з таких працівників 
повинен розуміти рівень своєї відповідальності, підпо-
рядкування, встановлені терміни виконання окремих 
робіт, свою інформаційну залежність від інших, а також 
інформаційну залежність інших від себе. 

Як керівник, так і команда проекту формування 
та впровадження інноваційних технологій мотивування 
персоналу підприємств повинні бути достатньо мотиво-
ваними для виконання відповідних робіт. Як наслідок, 
вже на початку управлінського супроводу усіх цих про-
цесів слід вирішувати проблему вибору дієвих мотива-
ційних технологій щодо такої категорії персоналу. При-
чому, на думку Я. Буденної [1, с. 67], під час підготовки 
й організування важливих HR-проектів у компаніях до-
цільно враховувати також, за можливості, нематеріаль-
ні інструменти мотивування, які, на думку автора, по-
винні «сформувати у колективі таку атмосферу, за якої 
кожен учасник буде викладатися на повну». До таких 
інструментів, як приклад, практик відносить: прагнення 
прийняти виклик, долати труднощі, набути нових знань 
та досвіду тощо; доцільно також, за можливості, кожен 
проміжний етап управлінського супроводу відзначати, 
піднімаючи тим самим моральний дух та підвищуючи 
мотивованість.

На підетапі призначення керівника проекту та 
формування проектної групи слід також розробити план 
усіх необхідних робіт із визначенням термінів, розроби-
ти усю необхідну нормативну базу (накази, регламенти, 
положення, стандарти тощо), а також передбачити мож-
ливість та необхідність проведення періодичного ауди-
ту проведеного. 

Ефективність як управлінського супроводу форму-
вання та впровадження інноваційних технологій мотиву-
вання персоналу підприємств, так і дієвості отриманого 
результату визначається багато в чому достатністю необ-
хідного ресурсного забезпечення. Якщо таких ресурсів 
буде недостатньо, з високим рівнем ймовірності можна 
буде очікувати негативних результатів. І керівники під-
приємства загалом, і керівники проекту формування і 
впровадження інноваційних технологій мотивування зо-
крема повинні розуміти, які ресурси і в якій кількості бу-
дуть потрібними. Під час планування таких ресурсів слід 

враховувати також не тільки загальну потребу у них, але 
і їхній розподіл у часовому інтервалі. 

Змістове наповнення ресурсного забезпечення фор-
мування і впровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу підприємств може бути 

різноманітним і, зокрема, включати фінансову складову 
(кошториси витрат на виконання окремих робіт, грошо-
ві кошти тощо), інформаційну складову (інформація для 
виконання кожного етапу робіт), матеріально-технічну 
складову (оргтехніка, програмне забезпечення, кан-
целярські товари тощо), науково-методичну складову 
(спеціалізована література з HR-менеджменту, доступ 
до різних веб-ресурсів тощо) та ін. З-поміж різних видів 
зазначеного вище ресурсного забезпечення окремо слід 
наголосити на важливості використання як загально-
відомого, так і спеціалізованого програмного забезпе-
чення, за допомогою якого можна вирішувати завдання 
формування цілісної бази документування, побудови 
графіків, схем, алгоритмів, створення баз даних, автома-
тизування проектних розрахунків тощо. Очевидно, що 
автоматизування як процесу загалом, так і окремих його 
операцій дає змогу підвищити рівень його ефективно-
сті, а також здійснити стандартизування окремих робіт. 
Як свідчить вивчення теорії і практики, сьогодні на рин-
ку HR-програмного забезпечення наявне різноманітне 
програмне забезпечення та програмні модулі проектно-
го характеру, зокрема, IBM WebSphere Business Modeler, 
Business Studio, ARIS Express та ін. 

Для ефективного виконання цього етапу процесу 
управлінського супроводу формування та впроваджен-
ня інноваційних технологій мотивування персоналу 
підприємств можна використовувати поширені у тео-
рії і практиці проектного управління таблиці потреб у 
ресурсах залежно від етапів управлінського супроводу, 
ресурсні гістограми (тобто графіки, де по горизонталі 
вказують календарні терміни робіт, а по вертикалі – 
щоденну або щотижневу кількісну потребу в кожному 
виді ресурсів), таблиці наявних ресурсів, таблиці від-
повідності фактичних ресурсів підприємства плано-
вим (ідентифікування їхнього дефіциту чи надлишку), 
графіки постачання ресурсів тощо. Також важливе за-
вдання цього етапу – визначатись із постачальника-
ми відповідних ресурсів і умовами їхнього залучення. 
Очевидно, що успіх виконання цього етапу та викори-
стання дійсно практичних інструментів у межах моделі 
управлінського супроводу визначається багато в чому 
наявністю досвіду і структурованістю етапів проектно-
го менеджменту на підприємстві загалом. Разом з тим, 
слід пам’ятати, що ототожнювати ресурсне забезпечен-
ня проектного менеджменту із ресурсним забезпечен-
ням HR-проектів по усіх позиціях однозначно не можна, 
адже HR-проекти є здебільшого унікальнішими, більш 
специфічними та трудомісткими, а також складнішими 
з позиції управління.

Важливою ланкою інформаційно-аналітичного за - 
 безпечення моделі управлінського супроводу форму-
вання та впровадження інноваційних технологій мо-
тивування персоналу підприємств є ланка формування 
концепції цих робіт. При цьому слід наголосити, що на 
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цьому етапі мова не йде про формування концепції таких 
інноваційних технологій, а лише про концепцію управ-
лінських робіт. При цьому варто погодитися з думкою 
С. Пархоменка [9, с. 58] та П. Каневської [5], які заува-
жують, що концепція HR-проекту у вітчизняному бізне-
сі доволі часто трактується не як ідея для обговорення, 
оцінювання та обґрунтування, а як конкретне завдання 
для виконання, «навіяне» керівникові діловою періоди-
кою, семінарами, колегами, бізнес-партнерами, консуль-
тантами тощо. Наслідком цього, як наголошує автор, є 
робота над проектом, який уже з самого початку свого 
втілення приречений на невдачу через його невідповід-
ність існуючим обставинам, очікуваним результатам, ви-
тратам, повноваженням, компетентностям тощо. 

Як свідчить вивчення теорії та практики, сьогодні 
обґрунтовано й охарактеризовано дійсно чимало 
цікавих ідей у сфері формування і впровадження 

інноваційних технологій мотивування персоналу на під-
приємствах. Разом з тим, у межах концепції слід чітко 
зрозуміти усім суб’єктам (власникам, топ-менеджменту, 
HR-підрозділу, керівнику проекту, проектній групі тощо) 
достатність відповідного ресурсного забезпечення, 
професійних компетентностей проектної команди, при-
близні часові інтервали, очікуваний ефект тощо під час 
формування і впровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу. Іншими словами – керівники 
і власники повинні усвідомлювати і довести до відома 
проектної групи, що вони бачать на «виході» процесу, а 
члени групи мають упевнитись, що вони дійсно знають, 
що і як робити. Для досягнення підсумкового успіху 
важливо забезпечити збалансованість між фактичними 
можливостями проекту (які визначаються достатністю 
матеріально-технічного забезпечення, фінансовим за-
безпеченням, бюджетом, рівнем кваліфікації персоналу 
тощо) та очікуваннями на його виході. На цьому підета-
пі важливо також спробувати колективно критично об-
говорити ідеї, що плануються розглядати.

Обґрунтування інформаційно-аналітичного забез-
печення управлінської концепції формування і впрова-
дження інноваційних технологій мотивування персо-
налу підприємств повинно передбачати також установ-
лення чітких меж майбутнього проекту: що конкретно 
буде робитись, якими мають бути очікувані результати? 
Інші цілі, нові ідеї, які не потрапили у перший проект –  
це вже повинна бути вихідна інформаційна база наступ-
них проектів. 

Установлюючи терміни у межах моделі управлін-
ського супроводу формування і впровадження іннова-
ційних технологій мотивування персоналу підприємств, 
слід брати до уваги також норми вітчизняного зако-
нодавства. Наприклад, із великим рівнем ймовірності 
можна стверджувати, що зміни мотиваційних систем 
у компаніях належать до категорії зміни істотних умов 
праці. Відтак, згідно з трудовим законодавством, впро-
вадити зміни у технологіях мотивування можна тільки 
після попередження працівників про це не пізніше вста-
новленого у нормативних актах терміну. 

На наступному підетапі інформаційно-аналітич-
ного забезпечення формування і впровадження іннова-

ційних технологій мотивування персоналу підприємств 
у межах відповідної моделі управлінського супроводу 
доцільно здійснити діагностику існуючої системи мо-
тивування у компанії, щоб одержати цілісну картину 
фактичного стану справ в аналізованій сфері. Важливо 
розуміти, які матеріальні та нематеріальні стимули фак-
тично використовуються, на якому рівні оптимізований 
процес розподілу фінансових ресурсів у мотиваційній 
сфері компанії, наскільки працівники задоволені тим 
рівнем матеріальної винагороди, яку отримують, чи 
створені умови для підтримки ініціативи співробітни-
ків, наскільки пристосовані фактичні технології моти-
вування до потреб працівників тощо. 

Із цим попереднім підетапом формування і впрова-
дження інноваційних технологій мотивування персо-
налу підприємств у межах відповідної моделі управ-
лінського супроводу пов'язаний також наступний –  
діагностика системи менеджменту компанії загалом. 
Якість та ефективність впроваджених таких технологій 
буде багато в чому залежати від фази розвитку підпри-
ємства, від його стратегічних і тактичних цілей, від рів-
ня налагодженості та структурованості бізнес-процесів, 
від відкритості персоналу на зміни і він інших чинників. 
Діагностуючи систему менеджменту підприємств, слід 
також з’ясувати, наскільки компанії вдається об’єднати 
зусилля працівників для досягнення корпоративних ці-
лей (і чи взагалі такі цілі наявні, а якщо так, то чи зро-
зумілі працівникам), на якому рівні персонал залучений 
у процес управління, наскільки формалізовані бізнес-
процеси тощо. Теорією і практикою доведено, що ін-
новаційні технології мотивування персоналу напряму 
залежать від таких елементів системи менеджменту під-
приємств, як стратегія компанії, корпоративні цінності, 
рівень корпоративної культури, політика управління 
персоналом, система оцінювання працівників тощо.

Узагальнюючи етап інформаційно-аналітичного 
забезпечення формування і впровадження інно-
ваційних технологій мотивування персоналу (пе-

редпроектна стадія), доцільно наголосити на особливій 
його важливості. Як слушно зауважено в роботі [5], ця 
стадія повинна реалізовуватись особливо ретельно, 
адже, як свідчить практика, більшість подіб них про-
ектів стають неефективними через те, що вико навець 
(у нашому випадку – проектна група) не до кінця ро-
зуміє, що саме потрібно замовникам (правлінню, топ-
менеджменту, власникам тощо), які цілі та завдання 
вони ставлять. Проблема, на думку автора, ще більше 
ускладняється в умовах, коли замовники самі чітко не 
усвідомлюють, що саме їм потрібно, постійно змінюючи 
вимоги і побажання уже під час наступних стадій. До-
цільно погодитись із наведеним у роботі [9, с. 59] твер-
дженням, згідно з яким, якщо т. зв. перспективна ідея 
не може бути об’єктивно оціненою у зв’язку з тим, що 
у будь-кого із зацікавлених суб’єктів немає достатніх 
знань і досвіду, у жодному випадку не слід починати 
виконання проекту із зауваженням «перед виконанням 
відправити HR-менеджера на відповідний семінар». На 
думку автора, семінар дійсно потрібний, однак, у першу 
чергу, для того, щоб оцінити реалістичність проекту 
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формування і впровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу і тим самим, можливо, зупи-
нити його ще на етапі, коли значні кошти не потрачені 
разом із витратами часу і робочої сили.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розвинуті положення інформаційно-

аналітичного забезпечення управлінського супроводу 
формування і впровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу в системі забезпечення полівек-
торного розвитку підприємств дають змогу сформувати 
«дерево» усіх необхідних процесів, здійснити плануван-
ня робіт, а також інформують зацікавлених суб’єктів про 
увесь спектр необхідних дій у цьому напрямку. Завдяки 
зазначеним положенням створюються передумови для 
установлення критеріїв ефективності кожного етапу 
в межах моделі, оцінювання такої ефективності, роз-
межування зон відповідальності, сіткового планування, 
виокремлення основних та другорядних робіт, а також 
ідентифікування зон, що потребують найбільшої уваги. 

Перспективи подальших розвідок за проблемою 
повинні полягати у конкретизації складових управлін-
ського супроводу формування і впровадження іннова-
ційних технологій мотивування персоналу в системі за-
безпечення полівекторного розвитку підприємств.      
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Методичні матеріали щодо створення технічно-
го забезпечення безпосередньо для обробки 
інформаційних даних із комплексного еко-

номічного моніторингу виробничо-господарської ді-
яльності підприємств і об’єднань відсутні. Це веде до 
того, що на практиці, приступаючи до формування та 
впровадження функції економічного моніторингу, або 
взагалі не роблять обґрунтування необхідного техніч-
ного забезпечення, або використовують в цих цілях 
методичні матеріали щодо вибору комплексу технічних 
засобів для функціонально розвинутих систем страте-
гічного регулювання регіональної структури і терито-
ріальної організації суб’єктів промислової сфери в ці-
лому. Так, наприклад, Генеральний директор ДП НВКГ 
«Зоря»-«Машпроект» К. Е. Картошкін, виходячи з того, 
що застосування машин електронних цифрових носить 
багатоцільовий характер, вважає: «Якщо ставиться за-
вдання використання машин електронних цифрових 
для формування та впровадження всього комплексу 
управлінських робіт, то мається на увазі й формуван-
ня та впровадження робіт із підсистеми економічного 
моніторингу ...». Звідси промисловець робить висновок 
про те, що при виконанні економіко-аналітичних розра-
хунків технічне забезпечення стає завданим. З подібною 
точкою зору навряд чи можна погодитися повністю. 
Якщо на початковій стадії формування і впровадження 
функції моніторингу, коли обсяг економіко-аналітичних 
розрахунків порівняно невеликий, ще можна допустити, 
що до комплексу технічних засобів не пред’являються 
скільки-небудь значні вимоги, тоді з нарощуванням 
кількості економіко-аналітичних завдань моніторингу,  
а отже, і обсягу обчислень, здійснюваних у процесі їх ви-
рішення, ці вимоги стають досить істотними. А це озна-
чає, що питання вибору технічних засобів (процесора, 
пристроїв пам’яті, засобів зв’язку та периферійної тех-
ніки) повинне бути предметом спеціального досліджен-
ня ще на передпроектній стадії створення підсистеми 
комплексного економічного моніторингу, яка повинна 
розглядатися як складова частина функціонально роз-
винутих систем стратегічного регулювання регіональної 
структури та територіальної організації суб’єктів про-
мислової сфери в цілому. Тільки в цьому випадку мож-
на буде згодом уникнути диспропорцій між потребами 
системи управління в економіко-аналітичній інформації 
та можливостями її технічного забезпечення.

Розробка проектних рішень із організації техніч-
ного забезпечення функціонально розвинутих систем 
стратегічного регулювання регіональної структури та 
територіальної організації суб’єктів промислової сфери, 
і в тому числі підсистеми системного (комплексного) 
економічного моніторингу, включає в себе визначення 
переліку технічних засобів та рекомендацій за методами 
збору, обробки і передачі інформації. Це, своєю чергою, 
знаходить відображення у відповідній законодавчо-
нормативній базі, інструктивних та методичних матеріа-
лах, а також авторських розробках (комплексу технічної 
та організаційної документації у формі схем, інструкцій, 
програм тощо) [1–17] та інші, які дозволяють здійсню-
вати ефективну експлуатацію технічних засобів. Як уже 
вказувалося, проектування технічного забезпечення 

підсистеми загального (комплексного) економічного 
моніторингу функціонально розвинутих систем страте-
гічного регулювання регіональної структури і територі-
альної організації суб’єктів промислової сфери вимагає 
ретельного обґрунтування складу та продуктивності 
технічних засобів. Складність вирішення цієї проблеми 
визначається різноманітністю наявних технічних засо-
бів, однаковим функціональним призначенням окремих 
пристроїв, значними витратами, пов’язаними з форму-
ванням і функціонуванням технічного комплексу, що 
відбивається на фактичному ефекті від використання 
функціонально розвинутих систем стратегічного регу-
лювання регіональної структури та територіальної ор-
ганізації суб’єктів промислової сфери в цілому.

Ці обставини диктують необхідність порівняльної 
оцінки окремих пристроїв і методів їх використання з 
метою вибору такої структури зв’язку технічних засобів, 
яка б найбільш повно задовольняла вимогам обробки 
даних підсистеми моніторингу.

Основні проектні рішення щодо створення тех-
нічного забезпечення підсистеми повного 
(комплексного) економічного моніторингу по-

требують певної послідовності робіт по створенню 
функціонально розвинутих систем стратегічного регу-
лювання регіональної структури та територіальної ор-
ганізації суб’єктів промислової сфери. При проектуван-
ні технічного забезпечення підсистеми слід виходити з 
попередньо проведеного дослідження функції моніто-
рингу на підприємстві (об’єднанні), вивчення її органі-
зації та опису структури даних, що дозволить надати 
всебічну характеристику всьому переліку економіко-
аналітичних завдань, що вирішуються підсистемою. Не 
можна не брати до уваги і тієї обставини, що істотний 
вплив на склад комплексу технічних засобів здійснює 
необхідний час реакції підсистеми. Тому, формуючи 
вимоги до комплексу технічних засобів підсистеми, по-
трібно знати часові інтервали керування, тобто знати, 
як швидко потрібна споживачеві інформація за тим або 
іншим завданням моніторингу, наскільки припустима 
затримка у вирішенні задачі, що відбудеться у випадку 
запізнення видачі даних.

У цьому зв’язку всі завдання підсистеми інте-
грального (комплексного) економічного моніторингу 
доцільно розподілити за трьома рівнями терміновості. 
Перший рівень терміновості мають завдання, за якими 
інтервал часу від моменту введення вхідної інформації 
або запиту до банку даних до моменту отримання вихід-
ної інформації має тривалість від декількох хвилин до 
декількох десятків секунд. До цієї групи відносяться в 
основному завдання оперативного моніторингу роботи 
підприємства та його внутрішніх підрозділів. Другий рі-
вень терміновості дається завданнями, отримання кін-
цевої інформації за якими допустимо через кілька годин 
після введення вхідних даних або запиту банку даних. 
Цю групу утворюють завдання ретроспективного моні-
торингу роботи підприємства і його внутрішніх ланок.  
І третій рівень терміновості може бути наданий завдан-
ням, за якими отримання результатів допускається в 
межах тимчасового інтервалу тривалістю від декількох 
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годин до декількох днів з моменту надходження запи-
ту або початкової інформації. До цієї групи входять за-
вдання порівняльного, перспективного, функціонально-
вартісного і проблемно-орієнтованого економічного 
мо ніторингу. Слід також зазначити, що завдання опе-
ративного економічного моніторингу та завдання дру-
гої і третьої груп (фонові завдання), маючи численні ін-
формаційні та логічні зв’язки, щільно поєднуються між 
собою в рамках підсистеми. Нарешті, можна виділити і 
четверту групу завдань – із ведення бази даних підсис-
теми, обсяг роботи, за якими потребує значної потуж-
ності машин електронних цифрових.

Важливо відзначити, що час реалізації підсистеми 
істотно залежить від потреби одночасного вирі-
шення декількох завдань функції економічного 

моніторингу, від нерівномірності надходження вхідної 
інформації та запитів банку даних, що веде до перекрит-
тя за часом вирішуваних задач. А це вимагає додаткових 
ресурсів обчислювального комплексу, на якому базуєть-
ся система.

Основа технічного забезпечення підсистеми комп - 
лексного економічного моніторингу – одна або декіль-
ка центральних машин електронних цифрових, до ха-
рактеристик яких висуваються такі вимоги: наявність 
розвиненої системи переривань і апаратного захисту 
пам’яті; можливість підключення віддалених терміналь-
них пристроїв та каналів зв’язку до периферійних ма-
шин електронних цифрових; значна швидкість обчис-
лень і великий обсяг оперативної пам’яті; повинна бути 
забезпечена можливість зберігання в пам’яті солідного 
обсягу інформації та програм з прямим доступом.

Досвід показує, що якщо на початкових стадіях 
формування та впровадження функції економічного 
моніторингу на середніх і великих підприємствах ефек-
тивним виступає використання офісних моделей машин 
електронних цифрових, тоді в умовах формування та 
впровадження великої частини економіко-аналітичних 
розрахунків перевага повинна бути віддана більш по-
тужним і продуктивним модифікаціям машин електрон-
них цифрових.

Після вибору типів машин електронних цифро-
вих, які максимально або в припустимих межах відпо-
відають вимогам, що випливають із особливостей ви-
рішення комплексу завдань підсистеми економічного 
моніторингу, визначають кількість сучасних машин 
електронних цифрових, необхідну для виконання за-
планованого обсягу робіт з економіко-аналітичною ін-
формацією.

Щоб визначити технічні засоби підсистеми комп-
лексного економічного моніторингу, що задовольняють 
вимогам, запропонованим до часу реакції, необхідно 
зробити розрахунок завантаження машин електронних 
цифрових, який створюватиметься як вхідними дани-
ми термінальних пристроїв, так і вхідною інформацією 
центрального обчислювального пункту. Час обробки ін-
формаційних даних на машинах електронних цифрових 
буде складатися з часу: перебування початкових даних у 
вхідній черзі; обробки інформації, включаючи звернен-
ня до банку даних; перебування інформації у вихідній 

черзі; необхідного для контролю за обчислювальним 
процесом, та інше.

При цьому слід виходити з того, що технічне забез-
печення підсистеми сукупного (комплексного) економіч-
ного моніторингу повинне бути багаторівневим, тобто 
включати в себе окрім центрального обчислювального 
комплексу ще й периферійні обчислювальні комплекси, 
що знаходяться в цехах підприємства. Така ієрархія по-
будови комплексу технічних засобів випливає із прин-
ципової відмінності та розподілу завдань моніторингу. 
Зокрема, представляється доцільним створення на базі 
машин електронних цифрових периферійних обчислю-
вальних комплексів для вирішення завдань управлін-
ського (внутрішньогосподарського) моніторингу, і осо-
бливо оперативного моніторингу, діяльності внутрішніх 
структурних підрозділів та ін.

Проведені дослідження показують, що перифе-
рійні обчислювальні комплекси, призначені для 
вирішення завдань управлінського (внутрішньо-

господарського) моніторингу в оперативному і періо-
дичному режимах, краще створювати на базі машин 
електронних цифрових. Зокрема, машини електронні 
цифрові володіють достатньо швидкою дією, водночас 
мають достатній обсяг пам’яті, що дозволяє розмістити 
структурно-орієнтовані дані. Обсяг оперативної пам’яті 
забезпечує можливість вирішення практично будь-яких 
завдань моніторингу рівня внутрішніх структурних під-
розділів. Окрім того, машини електронні цифрові можуть 
взаємодіяти з великою кількістю периферійних пристро-
їв введення-виведення, відображення, зв’язку з об’єктом, 
дистанційного зв’язку та інших, що дозволяє формувати 
периферійні обчислювальні комплекси з різним функці-
ональним призначенням. Розробляються прогресивні за-
соби сполучення машин електронних цифрових.

Окрім безпосередньо машин електронних цифро-
вих, технічне забезпечення підсистеми комплексного 
економічного моніторингу повинне включати розта-
шовані на різних рівнях керування засоби збору даних, 
введення запитів у систему і доставки відповідей спо-
живачам з метою скорочення часу реакції та забезпе-
чення найбільшої оперативності економіко-аналітичних 
розрахунків. Номенклатура периферійних засобів вве-
дення-виведення інформації має бути уніфікованою та 
визначатися в рамках проекту функціонально розви-
нутих систем стратегічного регулювання регіональної 
структури та територіальної організації суб’єктів про-
мислової сфери в цілому. При виборі периферійних 
технічних засобів для підсистеми економічного моніто-
рингу слід базуватися на рішеннях, що використовують 
принципи телеобробки даних, системах колективного 
користування; незалежності споживачів при роботі із 
засобами системи на сучасному термінальному облад-
нанні (реєстратори виробництва, абонентські пункти, 
телетайпи, дисплеї).

Вибір термінального обладнання повинен здійсню-
ватися із урахуванням великої кількості факторів впливу. 
Найбільш важливий із них – швидкість передачі інформа-
ційних даних, яка в ідеальному випадку повин на відпові-
дати швидкодії ліній зв’язку (з точки зору швидкодії лінії 
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зв’язку можуть бути: низькошвидкісні, середньошвидкіс-
ні та високошвидкісні). Не менш важлива здатність термі-
налів – виявляти та виправляти помилки. Тому необхідна 
кількість периферійних пристроїв визначається із ура-
хуванням виконання вимог надійності та достовірності 
обробки інформаційних даних. Наприклад, економічно 
ефективна обробка інформації за завданнями оператив-
ного моніторингу може бути забезпечена на базі створен-
ня пункту багатопультової обробки початкових даних з 
використанням дисплейної станції. Ефективна при вирі-
шенні задач оперативного моніторингу система програм 
1С: Бухгалтерія 8, розроблена Фірмою «1С», має такі клю-
чові можливості: здійснює одночасний обмін інформаці-
єю з рядом різних термінальних пристроїв; приймає та 
передає інформацію з термінальних пристроїв на різних 
швидкостях як у паралельному, так і в послідовному коді; 
підвищує достовірність прийнятої та переданої машина-
ми електронними цифровими інформації; підключається 
до різних машин електронних цифрових, не вимагає при 
цьому їх спеціалізації і ін. Доводиться брати до уваги, що 
моделі машин електронних цифрових орієнтовані на спо-
лучення з неоднаковою палітрою периферійних засобів.

Проектування, формування та впровадження еко-
номіко-аналітичних розрахунків не виключає викори-
стання нестандартних технічних засобів і інше.

Взявши за основу технологічний процес обробки ін-
формаційних даних, установлюють місця підклю-
чення термінальних засобів. Термінальне облад-

нання вибирають окремо за входом-виходом, за входом 
та за виходом. Потім визначають число повідомлень, їх 
частоту, швидкість і довжину. У подальшому встановлю-
ють, чи мають можливість центральний та периферійні 
процесори обробити сукупність економіко-аналітичних 
інформаційних даних у моменти значних пікових наван-
тажень. Якщо ні, тоді, як правило, приймається керуюче 
рішення про скорочення кількості терміналів або числа 
повідомлень.

Для вибору обладнання введення інформаційних 
даних потрібним виступає проведення спеціального до-
слідження. Основні фактори впливу, які повинні бути 
прийняті до уваги при визначенні найкращого елементу 
методу, такі: обсяг початкових даних, терміновість вве-
дення даних у систему, розподілення потоків даних, час-
тота змінюваності інформаційних даних та ін.

В умовах, коли розробки по паралельних підсис-
темах функціонально розвинутих систем стратегічного 
регулювання регіональної структури та територіальної 
організації суб’єктів промислової сфери ще не повні-
стю задовольняють інформаційні потреби підсистеми 
пов’язаного (комплексного) економічного моніторингу, 
вельми важливе значення набуває підготовка первинної 
інформації безпосередньо в самій підсистемі. Вирішен-
ня цієї проблеми передбачає використання у складі тех-
нічного забезпечення підсистеми різноманітних техніч-
них засобів збору, реєстрації первинних даних.

Особливу роль у технічному забезпеченні підсис-
теми систематичного (комплексного) економічного мо-
ніторингу відіграють накопичувачі інформації, на яких 
реалізується банк даних підсистеми. При запитах до 

банків даних витрати часу на обчислення незначні при 
істотних його витратах на пошук із інформаційних скуп-
чень (масивів), оновлення даних у масивах, їх пересор-
товування і перекомпонування. При цьому пошук може 
вестися не тільки по одному, а й за декількома параме-
трами, склад яких змінюється як між запитами, так і від 
одного пошуку до іншого в рамках одного запиту. Якщо 
масиви даних розміщені на магнітних дисках, тоді не-
минучі значні витрати часу в процесі пошуку, які зрос-
тають тим більше, чим частіше один і той самий диск 
використовується одночасно для підготовки відпові-
дей на декілька не пов’язаних між собою запитів. Тому 
практично доцільно вирішувати проблеми зберігання 
економіко-аналітичних інформаційних даних у банку 
даних в умовах використання магнітних дисків.

Вживаний у функціонально розвинутих системах 
стратегічного регулювання регіональної структури та 
те риторіальної організації комплекс технічних засобів 
машин електронних цифрових передбачає використання 
накопичувачів прямого доступу – магнітних дисків (по-
стійних і змінних), які істотно скорочують час обробки 
інформаційних даних. Так, послідовний перегляд всієї 
інформації на пакеті магнітних дисків може бути здій-
снений у досить оперативному режимі. При цьому пакет 
магнітних дисків дозволяє використовувати індексну 
систему пошуку, при якій відпадає необхідність послі-
довного перегляду інформаційних масивів та швидкість 
пошуку необхідних інформаційних даних значно зростає 
в рази, що, зокрема, дуже важливо з точки зору часу реа-
лізації завдань оперативного моніторингу.

Тим не менш, з економічної точки зору організація 
банку даних підсистеми монолітного (комплек-
сного) економічного моніторингу тільки на носі-

ях прямого доступу навряд чи буде виправданою. Цілий 
ряд економіко-аналітичних даних (за минулі роки, з по-
чатку економічного циклу за спорідненими підприєм-
ствами (об’єднаннями) тощо) виступає архівними, рідко 
використовуваними і не вимагають постійного онов-
лення та обробки, внаслідок чого їх доцільніше зберіга-
ти на інших носіях – магнітних накопичувальних дисках 
і терміналах. А це означає, що в технічному забезпечен-
ні підсистеми комплексного економічного моніторингу 
повинно бути оптимальне поєднання накопичувачів ін-
формації прямого і непрямого доступу.

Зі сказаного випливає, що формування та впрова-
дження функції моніторингу господарської діяльності 
підприємств і об’єднань пред’являє найсерйозніші ви-
моги до технічних засобів та засобів організації обчис-
лювального процесу у функціонально розвинутих систе-
мах стратегічного регулювання регіональної структури і 
територіальної організації суб’єктів промислової сфери. 
Технічний комплекс підсистеми повинен забезпечувати 
оброблення економіко-аналітичних інформаційних да-
них у потрібній послідовності, у допустимий проміжок 
часу, видавати їх у звичайно досить зручному для спо-
живача вигляді.

Найкращим методом вибору комплексу технічних 
засобів для підсистеми комплексного економічного моні-
торингу функціонально розвинутих систем стратегічного 
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регулювання регіональної структури та територіальної 
організації суб’єктів промислової сфери виступає іміта-
ція його роботи при різних інваріантах обладнання. 

Різні інваріанти технічного забезпечення підсисте-
ми на практиці будуть відрізнятися як витратами, 
так і своєю економічною ефективністю – здат-

ністю виконувати завдані обсяги робіт у встановлені 
терміни. Тому ряд фахівців рекомендує в цьому випад-
ку моніторинг різних варіантів за методом «витрати – 
ефективність». Згідно з ним, перш за все, відсіваються 
«неефективні» варіанти, тобто такі, які вимагають і 
більш великих витрат і не дозволяють отримати більш 
значних у порівнянні з іншими варіантами результатів. 
Потім серед ефективних варіантів знаходиться варіант, 
при якому необхідні витрати прийнятні, а одержуваний 
ефект достатній. Зіставлення досягнутого в кожному 
варіанті результату з необхідними витратами ведеться 
при цьому з урахуванням цілого ряду різних додаткових 
умов, що виходять за межі рамок сформульованого за-
вдання. Так, тільки при виборі моделі машини електро-
нної цифрової загального призначення на практиці до-
водиться вивчати і зіставляти велику кількість їх еконо-
мічних, технічних та математичних параметрів (вартість 
машин електронних цифрових, експлуатаційні витрати, 
продуктивність, характеристики операційної системи, 
характеристики прикладних програм, ін.).

Імітаційна програма дозволяє отримати відповіді 
щодо оптимальних величин часу реакції та варто сті об-
робки інформації, зручності обговорення, а також чи 
буде система адекватною при нарощуванні обсягів робіт 
із обробки економіко-аналітичних даних. Для реа лізації 
імітаційної програми необхідними є такі складові еле-
менти методу: знати інформаційні характеристики під-
системи (обсяг файлів); визначити вимоги до апаратних 
засобів, з поділом їх на обов’язкові й бажані (наприклад, 
обов’язковим може бути обсяг навантаження, а бажаним –  
виведення алфавітно-цифрової інформації на екран дис-
плея монітору); мати в своєму розпорядженні опис ха-
рактеристик альтернативних варіантів структури техніч-
них засобів та ін.

Оптимальне технічне забезпечення підсистеми 
комплексного економічного моніторингу буде явля-
ти собою не просто суму різних машин, а їх складний 
взаємозв’язок. Оптимальна структура технічного забез-
печення повинна забезпечувати реалізацію функцій під-
системи з мінімальними витратами трудових, матері-
альних, енергетичних та грошових ресурсів. Критерієм 
ефективності, який досить повно враховує економічні 
показники при прийнятті того чи іншого варіанту комп-
лексу технічних засобів, більшість розробників вважає 
мінімум приведених витрат на придбання і експлуата-
цію технічних засобів. У цьому зв’язку представляєть-
ся, що основним критерієм ефективності при виборі 
раціо нальної структури технічних засобів підсистеми 
планомірного (комплексного) економічного моніторин-
гу в цілому та окремих її частин може бути прийнятий 
мінімум приведених витрат, але із урахуванням таких 
обмежень (формули (1) і (2)): 

       ;доп
fz fzT T

  
(1)

      ,доп
fz fzД Д

  
(2)

де Tfz і 
доп
fzT  – відповідно, загальний та допустимий час 

перетворення інформаційних даних на f-й фазі обчис-
лювального процесу за z-м завданням; 

Дfz і 
доп
fzД  – відповідно, достовірність і допустима 

достовірність перетворення інформаційних даних на f-й 
фазі обчислювального процесу за z-м завданням.

Даний критерій характеризує відносний рівень 
ефективності аналізованого варіанта і вельми зручний 
при порівнянні альтернативних проектних рішень.

ВИСНОВКИ
Виходячи з повноти і достовірності початкових да-

них, якими володіє розробник технічного забезпечення 
підсистеми єдиного (комплексного) економічного моні-
торингу, доцільним виступає попередній (укрупнений) 
та уточнений вибір номенклатури і кількості технічних 
засобів. Для попереднього вибору комплексу технічних 
засобів підсистеми можна використовувати основні ор-
ганізаційно-економічні характеристики підприємства 
та його структурних підрозділів, що впливають на обсяг 
оброблюваної в процесі моніторингу інформації (напри-
клад, тип виробництва, його організація, вид і склад-
ність вироблюваної продукції, чисельність робітників 
тощо), та наближені економіко-аналітичні залежності 
обсягів інформації від кожного з факторів. Уточнений 
вибір комплексу технічних засобів підсистеми вимагає 
більш широкої та детальної початкової інформації. Се-
ред перспектив подальших розвідок у даному напряму 
постає питання, пов’язане з особливостями організації 
набірного економічного моніторингу у функціональ-
но розвинутих системах стратегічного регулювання 
ре гіо нальної структури та територіальної організації 
суб’єктів промислової сфери держави.                  
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Андрєєва Л. О., Лисак О. І. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств
Метою статті є дослідження та наукове узагальнення теоретико-методичних аспектів процесу розробки стратегії діяльності підприємства 
та обґрунтування рекомендацій щодо його здійснення. Проаналізовано загальноприйняті етапи стадії процесу розробки стратегії. Запропонова-
но комплексне використання маркетингових досліджень на всіх етапах вирішення завдань стратегічного планування. Встановлено необхідність 
орієнтування діяльності підприємств виключно на потреби споживачів, що є ключовим фактором успіху. Обґрунтовано необхідність надання 
більшої уваги слабким сторонам діяльності підприємства та запропоновано порядок їх ліквідації. Акцентовано увагу на економічному розвитку 
галузі, в якій функціонує підприємство, що є визначальним чинником для вибору стратегічної альтернативи, адже саме стан економічних чинни-
ків, які формуються в галузевому середовищі, мають найбільший вплив при розробці стратегії діяльності підприємства.
Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, розвиток, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.
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стратегического развития предприятий
Целью статьи является исследование и научное обобщение тео-
ретико-методических аспектов процесса разработки стратегии 
деятельности предприятия и обоснование рекомендаций по его 
осуществлению. Проанализированы общепринятые этапы стадии 
процесса разработки стратегии. Предложено комплексное исполь-
зование маркетинговых исследований на всех этапах решения задач 
стратегического планирования. Установлена необходимость ориен-
тирования деятельности предприятий исключительно на нужды по-
требителей, что является ключевым фактором успеха. Обоснована 
необходимость обращения большего внимания на слабые стороны де-
ятельности предприятия и предложен порядок их ликвидации. Сделан 
упор на экономическое развитие отрасли, в которой работает пред-
приятие, что является определяющим фактором для выбора стра-
тегической альтернативы, так как именно состояние экономических 
факторов, формирующихся в отраслевой среде, имеют наибольшее 
влияние при разработке стратегии деятельности предприятия.
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Development of Enterprises
The article is aimed at studying and scientific generalization of the theoretical-
methodological aspects of the process of developing the enterprise strategy and 
substantiation of recommendations as to its implementation. The commonly ac-
cepted stages of the process developing the enterprise strategy have been ana-
lyzed. An integrated use of marketing researches at all stages of the solution to 
the tasks of strategic planning has been proposed. The need to orient the activi-
ties of the enterprises' activities exclusively toward the needs of consumers has 
been identified, which is considered a key success factor. The necessity of calling 
more attention to the weaknesses of the enterprise activities has been substanti-
ated, an order of their elimination has been suggested. An emphasis has been 
made on the economic development of the economic sector in which enterprise 
operates, as the determining factor for the choice of a strategic alternative, be-
cause the status of economic factors emerging in the sectoral environment has 
the greatest influence in the formulation of the strategy of enterprise.
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Для забезпечення ефективних результатів діяль-
ності підприємства повинні постійно займатися 
діагностикою свого стану на ринку відповідно до 

сучасних умов. Багато чинників зовнішнього середови-
ща, що постійно змінюються, впливають на діяльність 
підприємств. Розробка стратегії діяльності є одним з 
основних управлінських інструментів, що дозволить 
підприємству зміцнити конкурентну позицію на ринку. 

Питання стратегічного розвитку підприємств до-
сліджуються протягом багатьох десятиріч. Основ ні ре-
зультати досліджень висвітлені в наукових працях таких 
провідних вчених у галузі менеджменту, як І. Ансофф [1; 
2], Д. Бодді [3], Р. Пейтон [3], М. Портер [8], А. А. Томп-
сон, А. Дж. Стрікленд, Д. Хассі, Ф. Хедоурі, А. Чандлер. 
Сьогодні дана проблематика широко висвітлюється у 
працях вітчизняних вчених, зокрема, В. О. Верби [4],  
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Л. Є. Довгань [5], А. П. Наливайка [6; 7], З. Є. Шерш-
ньової. Мінливість чинників зовнішнього середовища, 
під впливом яких формуються чинники внутрішнього 
середовища, викликає потребу в постійному вдоскона-
ленні методики стратегічного розвитку підприємств. 

Метою статті є дослідження та наукове узагаль-
нення теоретико-методичних аспектів процесу розроб-
ки стратегії діяльності підприємства та обґрунтування 
рекомендацій щодо його здійснення.

Розробка стратегії (стратегічне планування) – це 
важкий, тривалий процес, в якому повинні бути 
задіяні всі працівники підприємства: від вищого 

керівництва до простих виконавців. Тільки в цьому ви-
падку можна досягти бажаного успіху.

Загальний стратегічний план слід розглядати як 
програму, яка спрямовує діяльність підприємства впро-
довж великого періоду часу, а оскільки ділова та соці-
альна сфери конфліктні та весь час змінюються, то по-
стійні корективи є обов’язковими.

У табл. 1 представлено характеристику загально-
прийнятих етапів стадії процесу розробки стратегії.

Місія має велике значення для організації, але не 
слід недооцінювати вплив цінностей та цілей керівни-
цтва фірми. Професор Ігор Ансофф стверджує, що стра-
тегічна поведінка знаходиться під впливом цінностей: 
«Загальні спостереження та соціологічні дослідження 
підтверджують, що поведінка не є вільною від впливу 
цінностей. Як індивіди, так і організації схиляються до 
визначених типів стратегічної поведінки. Вони виража-
ють таке прихилення на підставі певної лінії поведінки 
навіть тоді, коли це означає втрати з точки зору резуль-
татів» [2].

 Загальні цілі формулюються та встановлюються 
на підставі загальної місії організації та певних цінно-
стей і цілей, на які орієнтується керівництво. Щоб зро-

бити справжній внесок для успіху організації, цілі мають 
відповідати таким характеристикам.

По-перше, цілі повинні бути точно визначеними 
та вимірюваними. Це забезпечить чітку базу відрахунку 
для подальших рішень і оцінки ходу роботи, а також є 
важливим при виконанні контрольних функцій.

Точний горизонт прогнозування є іншою характе-
ристикою ефективних цілей. Слід точно визначити не 
тільки, що саме організація бажає здійснити, а й коли 
повинен бути отриманий результат.

Ціль повинна бути досяжною – щоб зросла ефек-
тивність діяльності підприємства. Встановлення цілі, 
яка не відповідає можливостям організації (чи через не-
стачу ресурсів, чи через зовнішні фактори), може при-
звести до катастрофічних наслідків. 

Крім того, щоб бути ефективними, усі цілі орга-
нізації повинні бути взаємопідтримуючими, тобто дії 
та рішення, необхідні для досягнення однієї цілі, не по-
винні заважати досягненню інших цілей. Неможливість 
зробити цілі взаємопідтримуючими веде до конфлікту 
між підрозділами організації, які відповідають за досяг-
нення встановлених цілей.

Оскільки до однієї і тієї самої цілі можна рухати-
ся різними шляхами, процес стратегічного планування 
можна визначити як вибір маршруту і засобів руху до 
одного пункту призначення.

Діагноз стартових умов діяльності підприємства 
можна здійснити на підставі одного із загальноприйня-
тих інструментів комплексного аналізу, яким є SWOT-
аналіз. Він є найпоширенішою та розвинутою технікою 
стратегічного аналізу, що використовується у світовій 
практиці. 

 Аналіз зовнішнього середовища є процесом, за-
вдяки якому розробники стратегічного плану повинні 
контролювати зовнішні фактори, щоб виявити можли-
вості та загрози для підприємства.

таблиця 1 

Стадія процесу розробки стратегії

Етапи стратегічного процесу питання Опис

Визначення:  
– місії;  
– цілей;  
– цінностей 

Що входить до наших намірів?  
Якою організацією ми бажаємо бути?

Мета бізнесу, повинна відповідати вста-
новленим місії та цілям підприємства. 
Деякі організації визначають систему 
цінностей, якими вони бажають керу-
ватися 

Аналіз зовнішнього та внутрішнього 
середовища

Який сучасний стан підприємства у рин-
ковому просторі?

Включає в себе збір та визначення 
інформації про ділове середовище 
(зовнішнє, внутрішнє) та очікування 
зацікавлених груп

Встановлення завдань Який майбутній бажаний стан 
підприємства в ринковому просторі?

Більш детально формулюються цілі;  
у деяких випадках завдання визнача-
ються в кількісних показниках, які треба 
досягти

Розробка альтернативних варіантів Як ми збираємося цього досягти? Стратеги описують методи, які викори-
стовуються для виконання завдань

Визначення найдоцільнішого варіанта 
розробки стратегії Чи існують альтернативні шляхи?

Аналіз альтернативних стратегій;  
розгляд та оцінка можливих варіантів, 
відбір найкращих

Джерело: адаптовано за [3].
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На підставі результатів SWOT-аналізу необхід-
но зіставити внутрішні сильні сторони підприємства 
з можливостями зовнішнього середовища, визначити 
вплив загроз зовнішнього середовища на слабкі сторо-
ни діяльності підприємства, тобто провести управлін-
ське обстеження. 

 З метою спрощення управлінського обстеження 
до нього пропонується включити такі функції: марке-
тинг, фінанси, операції (виробництво), трудові ресурси, 
інноваційна діяльність, а також визначити культуру та 
образ підприємства.

Вельми багато чинників зовнішнього середовища 
впливають на діяльність підприємства. Особливої 
уваги, на наш погляд, заслуговують чинники пря-

мого впливу зовнішнього середовища, а саме: постачаль-
ники, посередники, споживачі, конкуренти та товари-
замінники. Поділяємо точку зору вітчизняних вчених 
[6; 7] щодо об’єднання двох останніх чинників, тому що 
поява на ринку конкурентів супроводжується появою 
товарів-замінників. Серед зазначених вище чинників зо-
внішнього середовища прямого впливу визначальним 
усе ж є «споживачі», тому що для того, щоб вірно побу-
дувати свою діяльність, необхідно, у першу чергу, знати 
вимоги споживачів і, вже виходячи з них, формувати 
чинники внутрішнього середовища підприємства щодо 
виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Досягти цього можна шляхом якісних маркетин-
гових досліджень, результати яких повинні стати під-
ґрунтям для здійснення процесу розробки стратегії роз-
витку підприємства.

 Аналіз фінансового стану допоможе виявити вну-
трішні слабкості в організації порівняно з її конкурен-
тами. Вивчення фінансової діяльності може відкрити 
керівництву зони внутрішніх сильних і слабких сторін у 
довгостроковій перспективі.

 Дуже важливим для тривалого виживання під-
приємства є безперервний аналіз виробництва. Ось де-
які основні положення, які є головним критерієм успіху 
виробничої діяльності підприємства:

1. Виготовлення товарів або послуг за цінами ниж-
чими, ніж у конкурентів.

2. Розширення каналів сировинного забезпечення.
3. Сучасне обладнання і добре його обслуговування.
4. Закупівлі, розраховані на зниження розміру ма-

теріальних запасів і часу реалізації замовлення. Адек-
ватний механізм контролю за матеріалами, які надхо-
дять, і створеними виробами.

5. Відсутність впливу на процес виробництва про-
дукції сезонних коливань попиту, що приводить до тим-
часового звільнення робітників. 

6. Диверсифікація виробництва.
7. Наявність ефективної та результативної систе-

ми контролю за якістю.
8. Ефективне планування і проектування процесу 

виробництва.
9. Інноваційна діяльність. 
Багато проблем на підприємствах можуть бути 

пов’язані з людьми. Є ряд питань, які повинні бути 
враховані при обстеженні сильних і слабких сторін 

трудових ресурсів будь-якої організації. Якщо підпри-
ємство має кваліфікованих співробітників і керівників, 
які спроможні добре обґрунтувати цілі діяльності під-
приємства, є можливість додержуватись різних альтер-
нативних стратегій з метою підвищення ефективності 
діяльності. В іншому випадку слід підвищувати рівень 
кваліфікації трудових ресурсів, тому що ця слабкість з 
найбільшою ймовірністю буде вести до загрози в май-
бутній діяльності підприємства. 

На завершення можна виділити так звані нетра-
диційні фактори, які мають вирішальне значен-
ня для успішної діяльності підприємства в дов-

гостроковій перспективі. До них належать культура та 
образ організації. Культура відображує звичаї, очікуван-
ня в організації. Керівництво використовує цю культуру 
для заохочення робітників певних типів і для стимулю-
вання певних типів поведінки. 

Імідж (як усередині, так і за межами підприємства) –  
це враження про підприємство, яке створюється за до-
помогою співробітників, клієнтів та громадської думки 
в цілому. Це враження стимулює клієнтів до купівлі то-
варів саме в цих фірм, а не в інших.

На підставі результатів управлінського обстежен-
ня керівництво підприємства повинно визначити за-
вдання подальшого розвитку підприємства, їх пріори-
тетність та оптимальну стратегічну альтернативу.

Функціонування підприємств в умовах ринкових 
відносин неможливо без розробки та реалізації цілого 
комплексу функціональних та підфункціональних стра-
тегій, які становлять загальну стратегію бізнесу. 

Загалом система стратегій містить три рівні при-
йняття стратегічних рішень:

1) загальний або корпоративний;
2) діловий або конкурентний;
3) функціональний.
Структура стратегій окремого підприємства зале-

жить від змісту та кількості напрямів його діяльності. 
У разі вузької спеціалізації підприємства, загальна та 
конкурентна стратегії діяльності підприємства можуть 
збігатися. Таким чином, кожне окреме підприємство 
повинно мати свою систему стратегій, що притаманна 
тільки його діяльності. 

Вибір корпоративної стратегії найдоцільніше здій-
снювати за допомогою портфельного аналізу, який дає 
змогу оцінити всю господарську діяльність підприєм-
ства з метою вкладення коштів у найбільш прибуткові 
та перспективні напрями, і скорочення або припинення 
інвестицій у неефективні проекти (відповідно до вимог 
ринку). Передбачається, що портфель підприємства по-
винен бути збалансованим, тобто необхідно досягти 
рівноваги на підприємстві між тими господарськими 
підрозділами, які потребують додаткових інвестицій, та 
тими, які спроможні їх надати.

Основним способом портфельного аналізу при-
йнято вважати побудову матриць, за допомогою яких 
окремі підприємства можуть порівнюватися одне з од-
ним за такими критеріями, як темпи зростання продажу, 
відносна конкурентна позиція, стадія життєвого циклу 
товару, частка ринку, привабливість галузі тощо.
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У світовому досвіді найбільш поширеними порт-
фельними моделями аналізу, які дають змогу оцінити 
позиції конкретного виду бізнесу економічного суб’єкта 
в стратегічному просторі з урахуванням його подальшо-
го розвитку, вважаються такі: BCG, GE/McKinsey, Shell/
DPM, ADL/LC, Hofer/Schendel (табл. 2). 

Застосування методів портфельного аналізу, на 
наш погляд, допоможе керівникам підприємств оцінити 
всю діяльність, порівняти окремі її напрями та визначи-
ти напрямки руху грошових потоків. Можливе застосу-
вання інших відомих моделей, але використання порт-
фельних моделей має переваги, які роблять їх більш 
привабливими:

1. Портфельні матриці являють собою відносно 
простий та досить ефективний спосіб декомпозиції та 
порівняння діяльності підприємств на підставі бізнес-
напрямів.

2. Портфельний підхід дає змогу оцінити роль біз-
нес-напрямів з точки зору зовнішніх факторів (прива-
бливості галузі) та внутрішніх параметрів (конкурент-
ної позиції на ринку). На підставі отриманих результатів 
підприємство спрямовує інвестиції в ті напрями, які є 
найбільш конкурентоспроможними.

3. Портфельний аналіз є ефективним механіз-
мом для розгляду можливостей продажу або придбання 
окремих виробничих підрозділів підприємства.

Ділова стратегія, своєю чергою, повинна бути 
націлена на визначення способів досягнення переваг 

перед конкурентами щодо зв’язку «продукт – ринок» 
по кожному з обраних напрямів. При цьому основним 
інструментом, який дає змогу приймати рішення для 
досягнення корпоративних стратегій з урахуванням 
конкурентних умов ринку, є модель М. Портера «П'ять 
сил конкуренції», згідно з якою розробка конкурентної 
стратегії містить у собі два основні етапи: аналіз галузі, 
в якій функціонує підприємство, та визначення конку-
рентної позиції в ній [8].

П’ять сил конкуренції визначають потенціал при-
бутковості галузі, тому що кожна з них окремо 
або їх сукупність мають безпосередній вплив 

на розмір доходів та витрат підприємств. Поява нових 
конкурентів та товарів-замінників призводить до заго-
стрення суперництва, і, як наслідок, до зниження при-
бутковості підприємства. Посилення конкурентних по-
зицій серед діючих на ринку підприємств потребує вкла-
день. Це витрати на просування товару, його рекламу, 
організацію збуту, додаткові наукові дослідження, що,  
своєю чергою, може призвести до мінімізації доходів.

Від ефективності протидії п’яти силам конкуренції 
залежить частка ринку та рівень прибутку підприємства. 
Залежно від ситуації, яка склалася в галузі, підприємство, 
згідно з М. Портером [8], може покращити свої конку-
рентні переваги за рахунок лідирування у зниженні ви-
трат, диференціації продукції, зосередження на певному 
сегменті ринку або виведення на ринок нового товару.

таблиця 2

порівняльна характеристика класичних портфельних моделей

Модель Основна мета 
стратегій

Фактори оцінки Загальна  
характеристиказовнішні внутрішні

BCG Зростання частки ринку 
та прибутковості

Темп зростання 
ринку Відносна частка на ринку

Перша портфельна  
модель. Значення частки  
ринку порівняно з інши - 
ми параметрами пере-
оцінено

GE/McKinsey Направлення ресурсів  
у потужний бізнес Привабливість ринку Конкурентоспроможність 

підприємства

Більш детальна класи фі - 
кація порівнюваних 
видів бізнесу та широкі 
можливості для вибору

Shell/DPM Перерозподіл 
фінансових потоків Привабливість галузі Конкурентоспроможність 

підприємства

Змістова сторона подібна 
моделі BCG. Використання 
матриці обмежене рамка-
ми капіталомістких галу-
зей промисловості

Hofer/Schendel
Позиціювання видів 
бізнесу та складання  
з них ідеального набору

Стадії розвитку ринку Відносна конкурентна 
позиція

Вперше зроблено чітке  
розмежування плану- 
вання на корпоратив-
ний, діловий та функціо-
нальний рівень 

ADL/LC

Формування збалансо-
ваного бізнес-портфеля 
за стадіями життєвого 
циклу

Стадії життєвого 
циклу

Відносне становище  
на ринку

Процес планування 
створюється на підставі 
концепції життєвого ци-
клу і виконується в три 
етапи: простий вибір, 
специфічний та вибір 
конкретної стратегії
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Функціональні стратегії підприємства необхідно 
будувати з урахуванням обраних корпоративних та ді-
лових стратегій.

Дуже часто при формуванні портфеля стратегіч-
них альтернатив керівники роблять помилку, яка по-
лягає в зіставленні стратегічних альтернатив з типами 
стратегій. Загальновідомо, що залежно від встановлених 
цілей підприємство розробляє різні варіанти їх досяг-
нення. Тому основна відмінність між типами стратегій 
та стратегічними альтернативами міститься у кінцевому 
результаті, а саме – в досягненні мети. Якщо стратегії 
класифікуються за типами, то вони спрямовані на до-
сягнення різних цілей, тоді як стратегічні альтернативи 
спрямовані на досягнення однієї загальної мети. 

Після того, як було розглянуто стратегічні альтер-
нативи, необхідно звернутися до конкретної стратегії, 
яка максимально покращить довгострокову ефектив-
ність підприємства. Стратегічний вибір повинен бути 
однозначним. Перевага якого-небудь конкретного вибо-
ру значно обмежує майбутню стратегію, тому рішення 
повинно бути дуже добре досліджене та оцінене.

ВИСНОВКИ
Ми вважаємо, що на відміну від загальноприйня-

тої схеми (див. табл. 1), на першому етапі стадії розроб-
ки стратегії необхідно чітко визначити: відповідно до 
сучасних умов функціонування підприємств у ринко-
вому просторі кожне з них повинно орієнтувати свою 
діяльність виключно на потреби споживачів, що є клю-
човим фактором їх успіху.

Надання більшої уваги слабким сторонам своєї 
діяльності повинно бути тією принциповою рисою, яка 
відрізняє стратегічне планування від попереднього до-
свіду планування. Сторони є слабкими з точки зору ви-
мог ринку, на які повинно орієнтуватися підприємство, 
тому їх необхідно перетворити в сильні. Орієнтація під-
приємства та розвиток лише своїх сильних сторін без 
чіткого визначення слабкостей не приведе до бажаного 
успіху. Порядок ліквідації слабких сторін діяльності під-
приємства повинен встановлюватися на підставі визна-
чення ступеня їх впливу на результати діяльності шлі-
хом проведення маркетингових досліджень.

Економічний розвиток галузі, в якій функціонує під-
приємство є, на наш погляд, визначальним чинником для 
вибору стратегічної альтернативи. Тому що саме стан еко-
номічних чинників, які формуються в галузевому серед-
овищі функціонування підприємств, мають найбільший 
вплив при розробці стратегії діяльності підприємства. 

Усі етапи стадії розробки стратегії діяльності під-
приємства дуже тісно пов’язані між собою. Недоліки ви-
конання якогось одного етапу можуть призвести до нега-
тивних наслідків всього стратегічного планування, а саме, 
до неефективної діяльності підприємства. Тому належну 
увагу необхідно приділяти всім етапам процесу.               
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Скриньковський Р. М. Діагностика ефективності реклами в діяльності підприємства
У статті розкрито сутність поняття «реклама», під яким слід розуміти один із ключових комунікаційно-інформаційних засобів підприємства 
щодо представлення продукції споживачам і просування на ринку з метою її реалізації. З’ясовано, що діагностика ефективності реклами в ді-
яльності підприємства – це процес ідентифікації, аналізування та оцінювання ефективності реклами, основних тенденцій його зміни та впли-
ву на діяльність підприємства з метою визначення перспектив функціонування підприємства у ринковому конкурентному середовищі. Пред-
ставлено концепцію та інструментарій системи діагностики ефективності реклами в діяльності підприємства. Встановлено, що ключовими 
бізнес-індикаторами системи діагностики ефективності реклами в діяльності підприємства є: індикатор продуктивності реклами; індикатор 
рекламовіддачі; індикатор рентабельності реклами; індикатор рекламомісткості; індикатор частки постійних клієнтів; індикатор зростання 
продажу. Перспективи подальших досліджень в цьому напрямі полягають у формуванні системи цілей діагностики діяльності підприємства з 
урахуванням часткової діагностичної цілі – діагностики ефективності реклами в діяльності підприємства.
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н. Диагностика эффективности рекламы  

в деятельности предприятия
В статье раскрыта сущность понятия «реклама», под которым сле-
дует понимать одно из ключевых коммуникационно-информационных 
средств предприятия по представлению продукции потребителям и 
продвижению на рынке с целью её реализации. Установлено, что диа-
гностика эффективности рекламы в деятельности предприятия –  
это процесс идентификации, анализа и оценки эффективности ре-
кламы, основных тенденций его изменения и влияния на деятель-
ность предприятия с целью определения перспектив функциониро-
вания предприятия в рыночной конкурентной среде. Представлена 
концепция и инструментарий системы диагностики эффективности 
рекламы в деятельности предприятия. Установлено, что ключе-
выми бизнес-индикаторами системы диагностики эффективности 
рекламы в деятельности предприятия являются: индикатор про-
изводительности рекламы; индикатор рекламоотдачи; индикатор 
рентабельности рекламы; индикатор рекламоёмкости; индикатор 
доли постоянных клиентов; индикатор роста продаж. Перспективы 
дальнейших исследований в этом направлении заключаются в форми-
ровании системы целей диагностики деятельности предприятия с 
учётом частичной диагностической цели – диагностики эффектив-
ности рекламы в деятельности предприятия.
Ключевые слова: предприятие, реклама, эффективность, коммуника-
ции, диагностика, бизнес-индикаторы.
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Skrynkovskyy R. M. Diagnostics of the Advertising Efficiency  

in the Activities of Enterprise
The article discloses the essence of the concept of «advertising», which 
should be understood as one of the key communication-informational means 
of enterprise for presentation of products to consumers and promotion on the 
market aimed at their merchandising. It has been found that diagnostics of 
the advertising efficiency in the activities of enterprise is the process of iden-
tification, analysis and assessment of the efficiency of advertising, the main 
trends of its impact on the activities of enterprise with a view to determining 
the prospects of the enterprise functioning in the market competition envi-
ronment. Both the conception and the instrumentarium of the system for di-
agnostics of the advertising efficiency in the activities of enterprise have been 
provided. It has been found that the key business indicators of the system for 
diagnostics of advertising efficiency in the activities of enterprise are: indi-
cator of the advertising performance; indicator of the return on advertising 
spend; indicator of the profitability of advertising; indicator of the advertising 
capacity; indicator of the percentage of regular customers; indicator of the 
sales growth. Prospects for further research in this direction are formation of 
a system for purposes of diagnosing the activities of enterprise in accordance 
with the partial diagnostic purpose – diagnostics of the advertising efficiency 
in the activities of enterprise.
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Сьогодні в умовах ринкових відносин та заго-
стрення конкурентної боротьби між суб’єктами 
господарювання перспектива функціонування 

підприємства безпосередньо залежить від його конку-
рентоспроможності, складовою якої є ефективність 
функціонування підприємства з урахуванням якості 
реклами. «Краще менше, та краще», – це перша, і на-
певно, найбільш значима рекомендація головного PR-
менеджера компанії Apple Кеті Коттон (Katie Cotton), 
яка пропрацювала на цьому підприємстві майже 20 ро-
ків і була одним з найдосвідченіших його керівників.

Звідси очевидно, що важливого значення в даний 
час набуває ідентифікування, аналізування та оцінюван-
ня ефективності реклами в діяльності підприємства. Усе 
це обумовило вибір теми, актуальність, мету і завдання 
наукової роботи.

Вагомий внесок у розвиток окремих аспектів фор-
мування та використання реклами в діяльності підпри-
ємств зробили такі вітчизняні науковці та практики, як 
Архипова Т. В., Віннікова І. І., Гараніна І. І., Дерій В. А., 
Діброва Т. Г., Ємцева Л. М., Капінус Л. В., Лозова О. А., 
Луференко Л. Ю., Мельникович О. М., Шепеленко О. В., 
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Шмига Ю. І., Янковська Л. А. та ін. [1–11]. Водночас, як 
засвідчують результати аналізу наукових праць [1–11] та 
практичний досвід у цьому напрямі, не до кінця вивче-
ними залишаються питання діагностики ефективності 
реклами в діяльності підприємства на засадах бізнес-
індикаторів.

Метою статті є формування концепції та інстру-
ментарію системи діагностики ефективності реклами в 
діяльності підприємства.

Як свідчить аналіз наукових праць [1–11], виникає 
потреба в уточненні та розкритті сутності такої 
категорії, як «реклама».

Так, згідно з літературним джерелом [1], реклама – 
це одна з ключових складових системи маркетингу, що 
визначає рівень якості та ефективності рекламно-ін-
формаційної діяльності підприємства відповідно до 
нових вимог конкурентного ринку [1]. На думку Лозо-
вої О. А. [2], під рекламою розуміють довільну форму 
не персональної презентації на платній основі, яка спря-
мована на просування продукції за допомогою засобів 
масової інформації [2]. Науковець Капінус Л. В. [3] про-
понує трактувати сутність поняття «реклама» з позиції 
синтезу трьох категорій [3]:

1) продукт (сприйняття споживачами на візуаль-
ному рівні різноманітних рекламних звернень через за-
соби масової інформації);

2) процес (певна послідовність логічно сформова-
них етапів побудови рекламного продукту);

3) інформаційний ресурс підприємства (інформа-
ція, що формує поведінку споживачів на ринку).

Поряд з тим, Ємцева Л. М. [4] розглядає рекламу 
як комунікаційно-інформаційну діяльність підприєм-
ства, що полягає у неособистому представленні продук-
ції і впливі на поведінку споживачів внаслідок викори-
стання засобів масових комунікацій задля досягнення 
максимального рівня ефективності від реалізації про-
дукції на ринку [4].

Таким чином, проведений аналіз наукових праць 
[1–4] дозволяє зробити висновок, що реклама – це один 
із ключових комунікаційно-інформаційних засобів під-
приємства щодо представлення продукції споживачам 
та просування на ринку з метою її реалізації.

Результати вивчення результатів дослідження [3] 
засвідчують, що уявлення про увесь можливий спектр 
побудови та використання реклами формується за та-
кими класифікаційними ознаками: за видом; за способа-
ми подання реклами; за предметністю; за формами ви-
користання носіїв реклами; за масштабністю території 
охоплення рекламою; за методами розповсюдження; за 
характером взаємодії; за типами рекламодавців; за ціля-
ми; за типами рекламного часу; за типами візуалізації; 
за способами передачі інформації; за характеристикою 
емоційного впливу; за об’єктами рекламування; за рів-
нем інтенсивності здійснення рекламних звернень; за 
способами сприйняття споживачами реклами.

Як зазначено у праці Ємцевої Л. М. [4], суб’єктами 
рекламної діяльності виступають: рекламодавці (замов-
ники реклами); розробники та активні розповсюджувачі 
реклами (зокрема ЗМІ, рекламні агентства); пасивні роз-

повсюджувачі реклами (відповідні канали просування 
продукції); споживачі (юридичні та фізичні особи); держа-
ва (як суб’єкт законодавчо-нормативного регулювання).

Управління рекламою на підприємстві, у першу 
чергу, сприяє усуненню неефективних реклам-
них засобів. Що стосується управління рекламою 

в діяльності підприємства, то це складний процес, який, 
передусім, повинен враховувати планування діяльності 
в стратегічній та тактичній перспективі із визначенням 
факторів та ресурсів, що забезпечують підтримку рекла-
ми [5. с. 98].

Доцільно також звернути увагу на те, що реклама 
виступає ефективним засобом підприємства у конку-
рентній боротьбі, оскільки забезпечує [6]:
 досягнення конкурентних переваг та зміцнен-

ня позиції підприємства на ринку;
 удосконалення та підвищення рівня якості про-

дукції;
 розробку та випуск інноваційної продукції;
 насичення ринку продукцією;
 формування іміджу продукції та підприємства;
 збільшення споживчого попиту;
 зростання обсягів випуску та реалізації продук-

ції;
 зниження витрат на випуск продукції.

Поряд з тим, ключовими (основними) факторами 
впливу на рівень ефективності реклами підприємства є [1]:

1) об’єктивність та правдивість рекламних повідо-
млень;

2) рівень якісних рис товарів, що рекламуються;
3) особливості впливу на цільову аудиторію;
4) обсяг коштів, що витрачається на рекламні за-

ходи;
5) соціально-економічні особливості суспільства.
Водночас рівень ефективності реклами необхідно 

визначати в контексті [1]:
 аналізу економічних результатів діяльності під-

приємства;
 аналізу рівня ефективності комунікацій;
  моніторингу засобів масової інформації.

Згідно з результатами дослідження Лозової О. А. 
[2] ефективність реклами в діяльності підприємства ви-
значається за рахунок [2]:
 обчислення відношення отриманих результатів 

від реклами і понесених витрат на рекламу;
 встановлення меж рівня ефективності;
 порівняння фактичного значення рівня ефек-

тивності діяльності підприємства із норматив-
ним.

Своєю чергою, у науковій праці [3] запропоновано 
оцінювати ефективність реклами за допомогою показ-
ника продуктивності реклами. Так, показник продук-
тивності реклами відображає можливість рекламних 
витрат примножувати обсяги реалізації продукції, що 
необхідні споживачу в певний період часу. У контексті 
цього, продуктивність реклами визначається як відно-
шення кількості купленої споживачами продукції вна-
слідок її рекламування за певний період часу, до суми 
понесених витрат на рекламу в той самий період часу.
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Слід також погодитися з точкою зору Ємцевої Л. М.  
[4], яка пропонує оцінювати ефективність реклами в 
діяльності підприємства за узагальнюючими показни-
ками рекламовіддачі та фінансової ефективності рекла-
ми, які в сукупності формують комплексний показник 
ефективності реклами. У контексті цього варто зазна-
чити, що ефективність реклами підприємства залежить 
і від рівня результативності рекламних кампаній.

Автори наукової праці [7] в процесі оцінювання 
ефективності рекламної кампанії підприємства вико-
ристовують:

1) показники комунікаційної ефективності (рі-
вень відомості бренда; ступінь лояльності до торгової 
марки; ступінь лояльності до продукції; ступінь лояль-
ності до підприємства; рівень сприйняття атрибутів 
позиціонування торгової марки; рівень позиціонування 
атрибутів продукції; рівень позиціонування атрибутів 
підприємства; рівень розуміння та запам’ятовування 
споживачами змісту рекламного повідомлення; рівень 
ставлення до змісту рекламного повідомлення);

2) показники медіа-аудиту та показники еконо-
мічної ефективності (рівень рентабельності реклами; 
середній приріст обігу продукції; частота та кількість 
покупок споживачами продукції; динаміка прибутку; 
рівень продажів продукції; частка ринку, яку підприєм-
ство забезпечує продукцією; питома вага постійних спо-
живачів продукції).

У результаті узагальнення, у праці Архипової Т. В. 
[8] зазначено, що оцінити ефективність реклами можна 
за показниками, що відображають комунікаційну ефек-
тивність (показник комунікаційної ефективності, част-
ка постійних споживачів, рівень залучення нових спо-
живачів, рівень охоплення засобами масової інформації, 
рівень ознайомлення з продукцією, рівень інтересу до 
продукції, рівень нагадування про продукцію, показник 
укладення угод зі споживачами) та економічну ефектив-
ність (показник економічної ефективності, показник ре-
зультативності реклами, питома вага рекламного рин-
ку) [8, с. 91].

Як стверджує д. е. н. Дерій В. А. [9], проведення 
рекламного процесу зумовлює виникнення на підприєм-
стві витрат на рекламу (зокрема витрат на організацію 
рекламного процесу та безпосередніх витрат на виготов-
лення чи замовлення та розміщення реклами) [9, с. 221].

Виходячи із зазначеного, в процесі рекламування 
продукції підприємство несе певні витрати, які 
поділяються на [2]: операційні (понесені на ви-

пуск додаткового обсягу продукції, що має бути реалі-
зована); економічні (витрати, які входять у собівартість 
продукції, що випущена додатково, а також у додатко-
вий прибуток).

Необхідно наголосити і на тому, що розроблення 
рекламної стратегії підприємства в плані діагностики 
ефективності реклами передбачає [10, с. 28]:
 постановку цілей (зокрема цілей підприємства; 

цілей маркетингу; цілей реклами);
 аналізування ситуації на ринку (оцінювання 

діяльності підприємстві відповідно до постав-

лених цілей; аналіз можливостей та загроз під-
приємства, його сильних та слабких сторін);

 установлення корисності продукції підприєм-
ства для споживачів (визначення споживчих 
переваг продукції; визначення споживачів про-
дукції);

 розроблення стратегії рекламного повідомлен-
ня (встановлення цілей рекламного повідо-
млення; визначення ключових параметрів ре-
кламного повідомлення);

 розроблення стратегії поширення рекламного 
повідомлення (визначення оптимуму контрак-
тів та розміру бюджету; вибір засобів реклами);

 оцінювання ефективності рекламної стратегії 
(оцінювання комунікативної та економічної 
ефективності реклами).

У контексті діагностики ефективності реклами в 
діяльності підприємства доцільно звертати увагу на те, 
що [2]:
 рекламуванням продукції займається відділ 

маркетингу, який є структурним підрозділом 
підприємства;

 мета діяльності відділу маркетингу має чітко 
відповідати місії підприємства;

 рекламування продукції повинно проводитися 
з урахуванням чинних на сьогодні законодав-
чих і нормативно-правових актів.

З метою виявлення проблем і передбачення небез-
пек, що виникають на шляху розвитку реклами 
в діяльності підприємства, у науковій праці [10] 

представлено механізм діагностики ефективності ре-
клами в діяльності підприємства, основним аспектами 
якого є [10, с. 29]:
 мета (підвищення рівня інформованості спо-

живачів про підприємство та його продукцію);
 етапи (організаційно-підготовчий; методико-

забезпечуючий; інформаційно-забезпечуючий; 
моделювання реклами в діяльності підприєм-
ства; проведення діагностичного обстеження; 
моніторингу результатів діагностики; розроб-
лення рекомендацій стосовно вирішення про-
блемних ситуацій; контролювання за впрова-
дженням рекомендацій у рекламу);

 елементи (з позиції рекламодавця (оцінювання 
внутрішнього та зовнішнього середовища; оці-
нювання сильних та слабких сторін; оцінювання 
споживчих переваг підприємства); з позиції ре-
кламовиробника (оцінювання рекламних звер-
нень; оцінювання техніко-технологічної бази 
виробництва рекламних звернень); з позиції 
рекламорозповсюджувача (оцінювання засобів 
поширення інформації; оцінювання відповідних 
носіїв розповсюдження реклами); з позиції ре-
кламоспоживача (оцінювання цільової аудиторії; 
оцінювання демографічних особливостей; оці-
нювання особливостей поведінки споживача));

 інструментарій діагностики (стратегічний 
ана ліз; комплекс маркетингу; бенчмаркинг; ре-
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кламний бюджет; координація, моніторинг та 
прогнозування рекламних заходів тощо);

 методи (кількісні (балансовий метод, індексний 
метод, ряди динаміки, метод абсолютних та від-
носних величин); якісні (метод експертних оці-
нок, структурний аналіз); методи економічного 
аналізу (вертикальний аналіз, горизонтальний 
аналіз, трендовий аналіз, порівняльний аналіз)).

Аналіз зарубіжної літератури з проблем маркетин-
гу дозволив виділити таке: реклама містить суттєвий 
вплив на діяльність підприємства, оскільки підвищує 
рівень популяризації та бренду продукції.

Виходячи з такої позиції, Лауреат Нобелівської 
премії з економіки (2001 р.) Джордж Акерлоф (George 
Akerlof) зазначає, що якщо у споживачів немає достат-
ньої інформації про якісні параметри продукції, що 
представлена на ринку, то ціна на неї постійно знижу-
ється. Такий стан в кінцевому результаті призводить до 
зникнення продукції з ринку [12].

Цілком зрозумілим є те, що рекламні послуги під-
приємство також може замовляти у спеціалізованих 
компаніях. Взаємовідносини підприємства із зазначе-
ними компаніями чітко окреслені проф. Мельникович 
О. М. у праці [11]. Так, на сьогодні в Україні та закор-
доном рекламні послуги надають маркетингові дослід-
ницькі компанії, тренд-консалтингові агентства, тренд-
агенства, компанії з медіаконсалтингу та медіа аудиту, 
поліграфічні підприємства, контакт-центри, кол-центри, 
фотостудії, дизайн-студії, студії веб-дизайну, кіно- та ау-
діостудії тощо.

З огляду на вищезазначене, діагностика ефектив-
ності реклами в діяльності підприємства – це про-
цес ідентифікування, аналізування та оцінювання 

ефективності реклами, основних тенденцій його зміни 
та впливу на діяльність підприємства з метою визначен-
ня перспектив функціонування підприємства в ринко-
вому конкурентному середовищі.

Враховуючи результати досліджень у наукових 
працях [1–11] та діючої практики у цьому напрямі, клю-
човими бізнес-індикаторами системи діагностики ефек-
тивності реклами в діяльності підприємства є:

– індикатор продуктивності реклами (ІПР);
– індикатор рекламовіддачі (ІРВ);
– індикатор рентабельності реклами (ІРР);
– індикатор рекламомісткості (ІРМ);
– індикатор частки постійних клієнтів (ІЧПК);
– індикатор зростання продажу (ІЗП), які доцільно 

розраховувати за формулами (1–6):

    / ,ПР КП РІ О В
  

(1)
де ОКП – обсяг купленої споживачами продукції на 
основі побаченої реклами в певний період часу, у грн 
або в натуральних одиницях; ВР – сукупність витрат, які 
підприємство понесло на рекламу продукції в певний 
період часу, у грн;

    / ,РВ Р ПРІ Д В
  

(2)
де ДР – приріст доходу підприємства від реалізації про-
дукції внаслідок проведення рекламних заходів, грн;  
ВПР – поточні витрати підприємства на рекламу, грн.;

    / ,РР ПРІ П В
  

(3)

де П – сума прибутку, отриманого підприємством у ре-
зультаті проведення рекламних заходів, грн;

  / ,РМ ПР РІ В Д
  

(4)

        ( / ) 100,З
ЧПК ПК КІ К К 

  
(5)

де КПК – кількість постійних клієнтів підприємства, осіб; 
КК

З – загальна кількість клієнтів підприємства, осіб;

         / ,ЗП ДПРК ППРКІ ОРП ОРП
  

(6)
де ОРПДПРК – обсяг реалізації продукції до проведення 
рекламної кампанії підприємством, грн; ОРПППРК – об-
сяг реалізації продукції після проведення рекламної 
кампанії підприємством, грн.

Своєю чергою, інтегральний індикатор рівня ефек - 
тивності реклами в діяльності підприємства (ІЕР) реко-
мендується обчислювати за формулою (7):

( ; ; ; ; ; ).ЕР ПР РВ РР РМ ЧПК ЗПІ f І І І І І І
      

(7)
Поряд з тим, діагностику ефективності реклами 

в діяльності підприємства доцільно здійснювати з ура-
хуванням методу експертних оцінок. Чим вище індика-
тор рівня ефективності реклами (ІЕР), тим вищий рівень 
ефективності функціонування підприємства.

ВИСНОВКИ
На підставі аналізу літературних джерел [1–12] 

та практики функціонування вітчизняних підприємств 
з’ясовано, що ключовими бізнес-індикаторами системи 
діагностики ефективності реклами в діяльності підпри-
ємства є: індикатор продуктивності реклами; індикатор 
рекламовіддачі; індикатор рентабельності реклами; ін-
дикатор рекламомісткості; індикатор частки постійних 
клієнтів; індикатор зростання продажу.

Перспективи подальших досліджень в цьому на-
прямі полягають у формуванні системи цілей діагно-
стики діяльності підприємства з урахуванням часткової 
діагностичної цілі – діагностики ефективності реклами 
в діяльності підприємства.                    
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