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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Коляденко І.І., Кавтиш О.П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. У статті здій-
снено критичний аналіз визначень антикризового управління підприємства. На цій основі ідентифіковано 
4 наукові підходи до трактування антикризового управління підприємством. Обґрунтовано, що кожен з під-
ходів акцентує увагу на окремих елементах антикризового управління і не дає можливості охарактеризувати 
його повною мірою. Представлено, обґрунтовано авторське тлумачення цього поняття на основі застосуван-
ня методології системного підходу. На підставі цього виявлено, обґрунтовано основні його риси.

Ключові слова: криза, антикризове управління, підприємство, менеджмент, кризові явища.
Коляденко И.И., Кавтыш А.П. Научные подходы к сущности антикризисного управления. В статье 

осуществлен критический анализ определений антикризисного управления предприятия. На этой основе иден-
тифицированы 4 научные подходы к трактовке антикризисного управления предприятием. Обосновано, что 
каждый из подходов акцентирует внимание на отдельных элементах антикризисного управления и не позволяет 
охарактеризовать его в полной мере. Представлено, обосновано авторское толкование этого понятия на основе 
применения методологии системного подхода. На основе этого выявлены, обоснованы основные его черты.

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, предприятие, менеджмент, кризисные явления.
Koliadenko I.I., Kavtysh O.P. Scientific approaches to the essence of crisis management. The article provides 

a critical analysis of the definitions of crisis management of the enterprise. On this basis, 4 scientific approaches to the 
treatment of crisis management of the enterprise are identified. It is substantiated that each of the approaches focuses 
on individual elements of crisis management and does not make it possible to characterize it to the fullest extent. The 
author’s interpretation of the definition of this concept based on the application of the systematic approach methodol-
ogy is presented and substantiated. On the basis of this, the main features of it are revealed and substantiated.

Key words: crisis, crisis management, enterprise, management, crisis phenomena.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Постановка проблеми. Сьогодні підприємства 
в умовах ринкової економіки постійно піддаються 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, які за від-
сутності належного стратегічного та тактичного 
управління можуть призвести до кризових явищ. 
Вони можуть варіюватися від передкризового стану 
аж до глибокої кризи, що тягне за собою банкрутство. 
З огляду на це для запобігання вищезазначених сцена-
ріїв розвитку актуальним є використання антикризо-
вого управління на підприємстві, яке здійснюється на 
основі стратегії та політики антикризового управління, 
відповідних механізмів їхньої реалізації. Основна мета 
його застосування полягає не лише в подоланні наслід-
ків кризи, але й в недопущенні її. З урахуванням вище-
зазначеного антикризове управління підприємством, 
визначення його економічної сутності, понятійного 
апарату є актуальними питаннями, що потребують 
фундаментального дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вияв-
лення сутності антикризового управління є об’єктом 
наукового дослідження таких вчених, як, зокрема, 
А. Грязнова, М. Федотова, А. Маринюк, С. Рамазанов, 
О. Степаненко, Л. Тимашова, Л. Лігоненко, О. Терещенко, 
Е. Уткін, С. Бєляєв, В. Кошкін, В. Пилипчук, І. Кислу-
хина, І. Макаренко, Л. Ситник, З. Кириченко, В. Доро-
феєєв, Д. Левін, К. Хамфріс, Б. Паттерсон, В. Василенко, 
Е. Мінаєв, В. Панагушин, І. Бланк, З. Шершньова, 
Н. Багацький, К. Ру-Дюфор, А. Погребняк.

Однак в науковому полі цієї сфери залишається 
низка питань, які не розглянуті повною мірою. 
Зокрема, нині в сучасній науці поняття антикризового 
управління перебуває на стадії розробки та вивчення, 
тому у вищезазначених працях відсутня одностайна 
думка про його тлумачення. Неоднозначне тракту-
вання цієї категорії спричиняє певні труднощі у фор-
муванні комплексу прикладних заходів для профі-
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лактики кризових явищ у діяльності підприємств та 
протидії ним.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є подальший розвиток понятійно-категоріального апа-
рату теорії антикризового управління на основі кри-
тичного огляду та систематизації наукових підходів до 
тлумачення поняття «антикризове управління».

Виклад основного матеріалу. Антикризове управ-
ління є складною економічною категорією. Її склад-
ність полягає в тому, що це поняття хоч і не є новим, 
проте ще залишається дискусійним, що призводить 
до виникнення суперечностей та невідповідностей у 
визначеннях науковців.

Антикризове управління у закордонній літературі 
довго розглядалось як зовнішнє управління, що має 
здійснюватися спеціально підготовленими та запроше-
ними на підприємство фахівцями, а також є доцільним 
тільки на підприємствах, банкрутство яких має нега-
тивні суспільні наслідки. На інших підприємствах орга-
нізація такого антикризового управління не має сенсу, 
оскільки це обтяжить їх власників додатковими витра-
тами, продовжить неефективне використання ресурсів, 
що призведе до «агонії» підприємства [1, c. 86].

Загалом аналіз наукової літератури свідчить про 
те, що значна кількість науковців під антикризовим 
управлінням розуміє безпосередні дії, які спрямовані 
на запобігання появи та розвитку кризи підприємства. 
При цьому чітко простежується тенденція пов’язувати 
ці дії з функціями менеджменту підприємства, а не 
лише зі втручанням зовнішніх (незалежних) суб’єктів.

Так, А. Грязнова, М. Федотова, А. Маринюк визна-
чають антикризове управління як систему управління 
підприємством, що має комплексний характер та спря-
мована на запобігання або усунення несприятливих для 
бізнесу явищ за допомогою використання всього потен-
ціалу сучасного менеджменту, розроблення та реалізації 
на підприємстві спеціальної програми, що має страте-
гічний характер і дає змогу усунути тимчасові труднощі, 
зберегти та покращити ринкові позиції підприємства за 
будь-яких обставин під час використання переважно 
власних ресурсів. Антикризове управління підприєм-
ством передбачає прискорене та дієве реагування на 
істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ 
на основі заздалегідь розроблених антикризових заходів 
[6, с. 7]. Подібну концепцію підтримують С. Рамазанов, 
О. Степаненко, Л. Тимашова [7, с. 5].

Л. Лігоненко у своїй монографії розкриває антикри-
зове управління як спеціальне, постійно організоване 
управління, націлене на оперативне виявлення ознак 
кризового стану та створення відповідних передумов 
для його своєчасного подолання з метою забезпечення 
відновлення життєздатності окремого підприємства, 
недопущення виникнення ситуації його банкрутства 
[8, с. 37].

О. Терещенко вважає, що антикризове управління 
зводиться до застосування специфічних методів та при-
йомів управління фінансами, які дають змогу забезпе-
чити стабільне функціонування підприємства на основі 
управління зовнішніми та внутрішніми ризиками попе-
редження та подолання фінансової кризи [9, с. 10].

Схожої думки дотримується Е. Уткін, який анти-
кризове управління розглядає як складову загального 
менеджменту на підприємстві, використовує його 
кращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на 

запобігання можливим ускладненням у діяльності під-
приємства, забезпечення його стабільного успішного 
господарювання [10].

Протилежної точки зору дотримуються С. Бєляєв і 
В. Кошкін, В. Пилипчук, І. Кислухина, І. Макаренко, 
які тлумачать антикризове управління з позицій управ-
ління на межі банкрутства. Недоліком цього підходу є 
те, що він є досить вузьким та не відображає більшість 
функцій антикризового фінансового менеджменту.

Зокрема, С. Бєляєв і В. Кошкіна антикризове управ-
лінням трактують як сукупність форм і методів реалі-
зації антикризових процедур щодо конкретного під-
приємства-боржника [11, с. 370].

В. Пилипчук визначає цю категорію як процес 
впливу на об’єкт управління з метою запобігання кризі 
та її профілактики; виведення з кризи та усунення її 
наслідків; проведення процедур банкрутства (ліквіда-
ція об’єкта) [5].

І. Кислухіна вважає, що межею між звичайним та 
антикризовим управлінням може бути загроза настання 
наближення банкрутства [5].

На думку I. Макаренко, антикризове управління 
полягає в тому, що загроза банкрутства діагностується 
ще на ранніх стадіях її виникнення, що дає можливість 
своєчасно привести в дію відповідні фінансові меха-
нізми захисту або обґрунтувати необхідність конкрет-
них реорганізаційних процедур [5]. На наш погляд, це 
визначення є найбільш вдалим в рамках вищезазначе-
ного підходу до трактування цього поняття, адже вклю-
чає елемент діагностики та прогнозування.

Обґрунтовують цю категорію в межах управління 
в умовах кризи такі науковці, як Л. Ситник, З. Кири-
ченко, В. Дорофєєв, Д. Левін, К. Хамфріс, Б. Паттерсон.

На думку Л. Ситника, антикризове управління – це 
здатність розробляти оптимальні шляхи виходу з кри-
зової ситуації, визначати пріоритетні цінності підпри-
ємства в умовах кризи, координувати діяльність під-
приємства та його працівників на передбачення кризи, 
добиватися ефективності їх праці в екстремальних 
умовах [12, с. 7].

Відповідно до наукових праць З. Кириченка це таке 
управління, що спрямоване виключно на подолання 
кризи, що наступила, на забезпечення виживання в 
короткостроковому аспекті [5].

Б. Паттерсон вважає, що це програма дій, які 
мають бути негайно реалізовані в разі настання кри-
зової ситуації [5].

За К. Хамфрісом, антикризове управління перед-
бачає мінімізацію збитків та негативних результатів 
діяльності, а також підтримку іміджу та довіри до 
суб’єкта господарювання з боку його контрагентів [5].

В. Дорофєєв, Д. Левін трактують антикризове 
управління як сукупність заходів управлінського 
впливу, спрямованих на ліквідацію наслідків кризи, 
яка настала, та створення умов для уникнення кризи в 
майбутньому [5].

З точки зору загальної економічної кризи анти-
кризове управління розглядають З. Шершньова, 
Н. Багацький. На їхню думку, це аналіз стану мікро- 
та макросередовища, а також вибір найбільш підходя-
щої місії; це система заходів та засобів, спрямованих 
на недопущення банкрутства, забезпечення процві-
тання економічних агентів, що перебували у важкому 
фінансовому стані [5].
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Найбільш обґрунтовано та комплексно до визна-
чення поняття «антикризове управління», на нашу 
думку, підійшли В. Василенко, Е. Мінаєв, В. Панагу-
шин, І. Бланк, А. Погребняк.

На думку В. Василенка, антикризове управління – 
це управління, яке спрямоване на передбачення небез-
пеки кризи, аналіз її симптомів та усунення загроз 
появи кризових ситуацій, а в разі їх появи – аналіз 
та вжиття швидких заходів ліквідаційного характеру 
з найменшими втратами та негативними наслідками 
[13, с. 11].

Е. Мінаєв та В. Панагушин вважають, що анти-
кризове управління – це не тільки управління, орієн-
товане на виведення підприємства зі стану кризи, але 
й управління, яке здатне заздалегідь спрогнозувати та 
попередити неплатоспроможність підприємства згідно 
з виробленою стратегічною програмою підвищення 
конкурентних переваг та фінансового оздоровлення 
[14, с. 15].

Такої ж позиції дотримується І. Бланк, який трактує 
антикризове фінансове управління як систему принци-
пів та методів розробки й реалізації спеціальних управ-
лінських рішень, які спрямовані на попередження та 
подолання фінансових криз підприємства, а також 
мінімізацію їх негативних наслідків [15, с. 25].

Згідно з трактуваннями А. Погребняк, антикри-
зове управління – це організований процес, що від-
різняється від традиційного характером прийняття 
управлінських рішень, стилями, об’єктами, функціями 
та системою заохочень, а також спрямований на вияв-
лення, недопущення та усунення кризових явищ на 
стратегічному та тактичному рівнях з метою забезпе-
чення функціонування та розвитку підприємства [16].

Критичний аналіз авторських визначень поняття 
«антикризове управління» дає можливість виокремити 
4 підходи до розуміння його сутності (рис. 1).

Так, одні вчені антикризове управління розглядають 
як управління підприємством в умовах загального кри-
зового стану економіки, інші розділяють думку про те, 
що це управління підприємством, яке безпосередньо 
перебуває на межі банкрутства; треті визначають його 
як управління підприємством в умовах кризи; останні 
ототожнюють категорію анти-
кризового управління із захо-
дами щодо запобігання появі 
кризових явищ в діяльності 
суб’єкта господарювання.

На основі синтезу наявних 
наукових надбань у питанні 
визначення категорії «анти-
кризове управління» зроблено 
спробу сформувати авторський 
термін з метою вдосконалення 
та розвитку понятійного апа-
рату цієї галузі дослідження. 
Під час його розроблення вико-
ристовувався системний підхід, 
адже, на нашу думку, антикри-
зове управління є комплексним 
поняттям та включає в себе 
прогнозування, профілактичні 
дії проти настання кризових 
явищ, своєчасну діагностику 
кризи, швидке реагування та 

ліквідаційні заходи підприємства з метою недопу-
щення розвитку кризи, включаючи стадію банкрутства.

Отже, під антикризовим управлінням запропо-
новано розуміти систему управлінських заходів та 
рішень, пов’язаних із забезпеченням можливості 
досягнення поставлених стратегічних та оперативних 
цілей діяльності підприємства щодо орієнтації на попе-
редження настання кризи, своєчасну її діагностику, а 
за умови настання – ліквідацію негативних наслідків, 
недопущення банкрутства, створення передумов для 
фінансового оздоровлення з метою мінімізації збитків 
та ефективного розвитку суб’єкта господарювання за 
відповідних умов середовища функціонування.

Таке визначення антикризового управління дає 
змогу визначити його характерні риси:

– антикризовий характер управління підприєм-
ством є необхідним для забезпечення його керованості 
та можливості адаптації до зміни умов середовища 
функціонування як відкритої соціально-економічної 
системи;

– у процесі економічної діагностики результатів 
діяльності підприємства, аналізу досягнення постав-
лених оперативних завдань і стратегічних цілей, про-
гнозування умов подальшого розвитку, способів фор-
мування, акумулювання та використання економічного 
потенціалу закладаються підвалини для застосування 
інструментарію антикризового управління;

– криза як передумова використання антикризового 
управління може мати як зовнішній, так і внутрішній, 
об’єктивний та суб’єктивний характер за факторами, 
що її провокують, а також вона визначається факторами 
середовища, що чинять постійний вплив на параметри 
діяльності підприємства, що говорить про необхід-
ність використання антикризового управління протягом 
усього життєвого циклу бізнесу;

– підприємство через об’єктивні причини та харак-
тер організації економічних відносин, асиметрії та 
обмеженості інформації, дії правових та інших норма-
тивів, «правил ринкової гри», впливу інших факторів 
середовища, незалежних від нього, не здатне швидко 
змінювати умови діяльності (виробничі, організаційні, 
фінансові тощо), що робить об’єктивно притаманними 
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йому кризові явища та визначає об’єктивну необхід-
ність антикризового управління;

– стратегії та політика антикризових заходів, 
характер антикризового управління та відповідні меха-
нізми тісно залежать від характеру діагностованих 
кризових явищ, інтенсивності деструктивного впливу 
факторів середовища, з одного боку, та від стану стра-
тегічного управління, рівня якості менеджменту, сту-
пеня конфліктності між власниками та управлінцями, 
кваліфікації, ступеня бюрократизації, з іншого боку.

Висновки. Проведений аналіз наукового доробку 
вітчизняних та зарубіжних науковців підтвердив від-
сутність єдиного підходу до трактування поняття анти-
кризового управління, що спричиняє певні труднощі 
у формуванні комплексу прикладних заходів для про-
філактики та протидії кризовим явищам в діяльності 
підприємства. Ідентифіковані 4 підходи до визначення 
цієї категорії. На основі їх узагальнення запропоноване 
визначення антикризового управління з точки зору 

системного підходу. Його сутність полягає в тому, що 
антикризове управління є комплексним поняттям та 
включає в себе прогнозування, профілактичні дії проти 
настання кризових явищ, своєчасну діагностику кризи, 
швидке реагування та ліквідаційні заходи підприєм-
ства з метою недопущення розвитку кризи, включаючи 
стадію банкрутства. Антикризове управління характе-
ризується тим, що воно є необхідним для забезпечення 
керованості кризових явищ, розвитку економічного 
потенціалу протягом усього життєвого циклу підпри-
ємства з урахуванням діагностованої кризи та особли-
востей суб’єкта господарювання.

Таким чином, антикризове управління є основними 
засобом усунення та попередження настання кризових 
явищ на підприємствах. Його застосування суб’єктами 
господарювання в перспективі дасть змогу формувати 
умови попередження чи послаблення кризових ситуа-
цій, що мають місце в їх діяльності, а також швидко 
адаптуватись до нових умов господарювання.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМПАНІЇ  
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ХВИЛІ «ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Кораблінова І.А. Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі «цифрової трансформа-
ції». У статті розглянуто питання загострення суперечності між можливостями розвитку ІКТ, зростання обсягів 
інформації та обмеженням ресурсів для її інтелектуальної обробки. В основу дослідження покладено аналіз да-
них у діловому сегменті соціальних мереж. Враховано результати опитувань міжнародних аналітичних компаній. 
Наведено основні результати контентного аналізу інформаційного потоку, який проходить через середовище су-
часної інноваційно-активної компанії в умовах «цифрової трансформації». Визначено роль провідних міжнарод-
них корпорацій та організацій у формуванні контентних елементів інформаційного середовища інших компаній.

Ключові слова: інформаційне середовище, інформаційний потік, мережа, компанія, компетенція, циф-
рова трансформація.

Кораблинова И.А. Информационная среда компании в условиях современной волны «цифровой 
трансформации». В статье рассмотрен вопрос обострения противоречий между возможностями развития 
ИКТ, роста объемов информации и ограничением ресурсов для ее интеллектуальной обработки. В основу 
исследования положен анализ данных в деловом сегменте социальных сетей. Учтены результаты опросов 
международных аналитических компаний. Приведены основные результаты контентного анализа информа-
ционного потока, который проходит через среду современной инновационно-активной компании в условиях 
«цифровой трансформации». Определена роль ведущих международных корпораций и организаций в фор-
мировании контентных элементов информационной среды других компаний.

Ключевые слова: информационная среда, информационный поток, сеть, компания, компетенция, циф-
ровая трансформация.

Korablinova I.A. Information environment of the company in terms of the modern wave of “digital trans-
formation”. The article brings up a problem of aggravation of contradiction between opportunities due to the 
development of ICTs, the growth of information volumes, and resource constraints for its intellectual processing. 
The research is based on data analysis in the business segment of social networks. Survey findings of international 
data analytics companies are taken into account. The main results of content analysis of information flow that 
passes through the environment of the modern innovation-active enterprise in terms of “digital transformation” are 
presented. The role of leading international corporations and organizations in the formation of content elements of 
information environment of other companies is determined.

Key words: information environment, information flow, network, company, competence, digital transformation.

Постановка проблеми. У сучасних умовах інфор-
мація і мережі як середовище для її обміну відіграють 
важливу роль в усіх процесах соціального, економіч-
ного, культурного життя людей. Недостовірна, неповна 
інформація, закритий доступ до важливої інформації 
або невчасне отримання необхідної на даний момент 
інформації – все це не тільки обертається поточними 
втратами, але й часто робить прямий вплив на стан та 
подальші перспективи розвитку підприємств, організа-
цій, установ тощо.

Обсяг, різноманітність форматів та швидкість над-
ходження інформації настільки значні, що традиційні 
інструменти вже не здатні здійснювати ефективне 
управління. Так, в огляді трендів від компанії “IBM” 
(2017 рік) [1] зазначається, що кожного дня створю-
ються 2,5 квінтильйони байт даних. При цьому 90% 
даних, які є сьогодні у світі, отримані лише за попе-
редні два роки. Передбачається, що завдяки роботі 
з новими пристроями, датчиками та технологіями 

нового покоління темпи зростання даних будуть при-
скорюватись ще більше.

Водночас ця тенденція супроводжується двома про-
тилежними моментами: з одного боку, новітні техноло-
гії з обробки даних дають можливість більш ефективно 
приймати рішення, але з іншого боку, нескінчений 
потік нових даних породжує нові проблеми, вирішення 
яких стає неможливим без розвитку компетенцій в 
галузі інформаційного менеджменту. Згідно з прогно-
зами [2] до 2019 року близько 90% великих організа-
цій матимуть у структурі топ-менеджменту директора 
з управління даними (Chief Data Officer, CDO). Такі дії 
обумовлені низкою причин, серед яких можна відзна-
чити прагнення компаній сприяти кращому викорис-
танню інформаційних активів для підвищення ефек-
тивності та забезпечення конкурентних переваг.

Слід зазначити, що цей фокус особливо виділився 
під час активізації програм з «цифрової трансфор-
мації», які розгорнулись у діловому світі в останні 
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декілька років. Їх реалізація ще більше прискорює 
зміни в інформаційному середовищі кожної сучасної 
компанії, зміст яких потребує глибокого науково-тео-
ретичного осмислення з урахуванням сучасного стану 
розвитку суспільства, зокрема стосовно його основних 
соціально-економічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згада-
ємо, що отримання вчасно важливої інформації необ-
хідної якості та повноти завжди є вагомим фактором 
у прийнятті тих чи інших рішень та їх успішної реалі-
зації. Історії відомі численні приклади, коли від лише 
одного повідомлення змінювались рішення, які сут-
тєво впливали на хід подій та обставини життя бага-
тьох людей. Очевидно, що в економічній діяльності 
незалежно від тієї чи іншої моделі розвитку суспіль-
ства інформації завжди відводилась суттєва роль.

Втім, науковий погляд на сукупність інформації, 
яка оточує економічного суб’єкта і яку він вибирає для 
використання у своїй діяльності, почав оформлюва-
тись лише у XX столітті одночасно з осмислюванням 
досягнень в галузі кібернетики. На етапі активної фази 
розвитку автоматичних обчислювальних машин та їх 
застосування в роботі різних організацій стало очевид-
ним, що їх інформаційне середовище слід розглядати 
як об’єкт управління.

Сучасний стрімкий розвиток інформаційних та 
комунікаційних технологій у цифровому форматі, з 
одного боку, спростив організаційно-технічний бік 
процесу обміну інформацією, а з іншого боку, усклад-
нив систему відносин між людьми, які створюють та 
споживають інформацію.

У зв’язку з цим можна спостерігати, як в останні 
роки в науковому світі розпочався справжній бум обго-
ворення нового порядку, який нині розгортається у циф-
рову епоху. У літературі з’явилась велика кількість праць, 
в яких досліджено процеси, що так чи інакше пов’язані 
з використанням інформації економічними суб’єктами. 
Зокрема, дослідники оперують такими поняттями, як 
«інформаційне середовище», «інформаційне поле», 
«інформаційний простір», «інформаційний процес», 
«інформаційний потік», «інформаційна сфера», «інфор-
маційна система», «інформаційна мережа». Серед дослі-
джень останніх років слід виділити праці вчених [3–8], які 
сприяли уточненню змісту та характеристик цих понять у 
загальному вигляді. Водночас сьогодні виникає необхід-
ність дослідження таких конкретних предметних галузей 
інформаційного простору, з якого економічні суб’єкти 
отримують інформацію для подальших дій. Зокрема, сво-
єчасним та актуальним завданням є осмислення змісту 
інформаційних потоків під час сучасної хвилі «цифрової 
трансформації». Незважаючи на популярність викорис-
тання цього терміна, в економічній літературі це питання 
ще не отримало достатнього наукового обґрунтування 
зазначених процесів.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в 
тому, щоб результатами аналізу інформаційних потоків 
у діловій сфері виявити ключові контентні елементи, 
які потрапляють в інформаційне середовище сучасних 
компаній та впливають на їх дії.

Виклад основного матеріалу. Реальність така, що 
сьогодні більшість компаній та організацій шукає нові 
технології, які дадуть їм змогу управляти не тільки 
структурованими, але й неструктурованими даними. 
Перш за все до них відносяться такі технології, які в 

професійних публікаціях в галузі ІКТ зустрічаються 
під загальним терміном “Big Data”. Управління вели-
кими даними разом з використанням хмарних, мобіль-
них, соціальних та інших технологій, які спрямовані на 
ефективну роботу з інформацією, розглядаються сьо-
годні сучасними компаніями як рушійні сили їх інно-
ваційного розвитку.

Обсяг і джерела нових даних все більше зроста-
ють. Згідно з опитуванням, проведеним “NewVantage 
Partners” (2017 рік) [9], 37,2% керівників компаній 
повідомляють, що їх організації інвестували понад 
100 млн. дол. США на ініціативи Big Data протягом 
останніх 5 років, при цьому 6,5% інвестували понад 
1 млрд. дол. США. Серед питань, на вирішення яких 
спрямовані ці ініціативи, слід назвати зниження витрат 
за рахунок операційної ефективності витрат; ство-
рення культури ефективного управління даними; ство-
рення нових шляхів інновацій; прискорення швидко-
сті, з якою розгортаються нові можливості та послуги; 
запуск нових продуктів та сервісних пропозицій; 
монетизація великих даних за рахунок збільшення 
доходів та нових джерел доходів. Втім, значна час-
тина опитаних представників компаній не задоволена 
результатами на даному етапі реалізації інвестиційних 
проектів, оскільки застосування цих технологій перед-
бачає кардинальні перетворення в організації, до яких 
більшість їх співробітників не готова. І, якщо органі-
заційно-технічні питання інвестиції можуть вирішити 
у той чи інший спосіб, з культурними, соціальними та 
іншими аспектами діяльності організацій виникають 
нові проблеми.

Водночас, згідно з дослідженням [9], 52,5% опи-
таних менеджерів визнали, що питання управління 
великими даними є «критично важливим», 39,3% – 
«важливим» моментом у системі прийняття рішень в 
їх організаціях. Більшість компаній (60,7%) говорить 
про існування корпоративної стратегії щодо роботи з 
великими даними, оскільки розглядає їх як свої активи.

Відповідно до термінології до інформаційних акти-
вів відносять такі складові: «інформація, що стосується 
ділової функції підприємства, включаючи явні та неявні 
знання працівників, клієнтів або ділових партнерів; дані 
та інформація, що зберігаються у високо структурова-
них базах даних; дані та інформація, що зберігаються у 
текстовій формі та у менш структурованих базах даних, 
таких як повідомлення, електронна пошта, зміст робо-
чого процесу та електронні таблиці; інформація, що збе-
рігається у цифрових та паперових документах; придба-
ний контент; а також публічний контент з Інтернету або 
інших джерел» (переклад наш – К. І.) [10].

Для забезпечення необхідних умов отримання, 
обробки, захисту, збереження, передачі інформації 
сучасні компанії активно використовують сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ). Втім, 
темпи зростання обсягів витрат на ІКТ у світі мають 
тенденцію до зниження порівняно з минулими роками 
(табл. 1).

Окрім фінансової, економічної, політичної, соці-
альної нестабільності та кризових явищ, які охопили 
світ сьогодні, серед причин зниження темпів зрос-
тання витрат на ІКТ слід назвати також призупинення 
низки ініціатив щодо переходу компаній та організацій 
на цифрові платформи через високий рівень небез-
пеки, зокрема під впливом кіберзагроз, проблем з 
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електроенергією, відсутністю фахівців з необхідними 
компетенціями.

Водночас інформаційне середовище будь-якої 
сучасної компанії, яка налаштована на інноваційну 
активність, наповнюється контентом, що пов’язаний з 
реалізацією програм «цифрової трансформації».

Слід зазначити, що словосполучення «цифрова 
трансформація» до 2015 року використовувалось не 
так часто й регулярно, як тепер. Хоча сама ідея про 
необхідність використовувати сучасні інформаційні 
та комунікаційні технології як основу для підвищення 
ефективності всіх процесів діяльності компаній та 
організацій обговорюється вже не перше десятиліття.

Особливістю сучасної хвилі підвищеної уваги до 
ІКТ у цифровому форматі передусім є те, що відбува-
ється розширення діяльності економічних суб’єктів у 
просторі, який створено за допомогою нових цифро-
вих систем і технологій. Тобто якщо попередня хвиля 
інформатизації у 2000-х роках здебільшого стосува-
лась активного використання ІКТ у реальній роботі 
компаній, організацій, установ тощо, то у 2010-х роках 
йдеться про роботу не тільки у реальному, але й у циф-
ровому просторі. Останнє, на наш погляд, є ключовим 
моментом у розумінні процесів, які відбуваються на 
сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства.

Аналіз публікацій на сторінках провідних міжна-
родних організацій, які розміщені у соціальних мере-

жах (зокрема, у “Facebook”, “LinkedIn”), показує, що 
з 2012 року (особливо з 2015 року) спостерігається 
підвищена увага до напряму “digital” з активним вико-
ристанням таких словосполучень, як, зокрема, “Digital 
Technologies”, “Digital Revolution”, “Digital Age”, 
“Digital Economy”, “Digital Transformation”, “Digital 
Marketing”, “Digital Strategy”.

У табл. 2 можна бачити, що в таких міжнародних 
організаціях, як, зокрема, Всесвітній економічний форум 
(WEF), Міжнародний Союз Електрозв’язку (ITU), у 
фокусі уваги яких є не тільки бізнес, але й макроеконо-
мічні та глобальні питання розвитку економіки та сус-
пільства загалом, в інформаційних матеріалах часто 
зустрічаються “Digital revolution”, “Digital age”, “Digital 
economy”. Бізнес-орієнтовані видання зосереджені на 
питаннях “Digital transformation”, особливо “Digital 
marketing”, “Digital strategy”. Серед останніх напрямів 
також поширюються такі поняття, як, зокрема, “Digital 
platform”, “Digital Enterprise”, “Digital intelligence”, 
“Digital skills”, “Digital leader”, “Digital workplace”, 
“Digital education”, “Digital ecosystems”. Наприкінці 
2017 року – на початку 2018 року також набирає попу-
лярності такий термін, як “Digital Transactions”, що 
свідчить про актуальність питання налагодження вза-
ємовідносин у новому форматі, який з’являється у тих 
економічних суб’єктів, які працюють у цифровому 
просторі.

Таблиця 1
Витрати на ІКТ у світі, 2017–2019 роки

Види витрат на ІКТ
2017 рік 2018 рік 2019 рік (прогноз)

Витрати, 
млрд. дол. Зростання, % Витрати, 

млрд. дол. Зростання, % Витрати, 
млрд. дол. Зростання, %

Data Center Systems 181 6,3 188 3,7 190 1,1
Enterprise Software 352 8,8 391 11,1 424 8,4
Devices 663 5,1 706 6,6 715 1,3
IT Services 933 4,4 1 003 7,4 1 048 4,6
Communications 
Services 1 392 1,3 1 452 4,3 1 468 1,1

Усього 3 521 3,8 3 740 6,2 3 846 2,8
Джерело: Gartner (April, 2018) [11]

Таблиця 2
Кількість публікацій в інтернет-виданнях міжнародних організацій,  

в яких розглядаються питання цифрових перетворень
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WEF* 762 798 1 140 38 700 789 41 82 160
ITU* 2 390 1 810 593 2 806 698 151 34 194
McK & С* 521 254 736 185 665 21 523 453
Gartner* 30 98 214 2 097 515 647 147 2 847 1 231
Harvard Business Review 9 512 1 554 2 065 5 595 4 157 2 463 7 785 10 783
The Economist* 307 829 718 1 450 1 590 30 722 246
Financial Times 2 692 1 473 877 4 605 3 024 1 248 3 405 3 720
Business Insider* 16 439 2 224 3 368 6 227 6 080 66 25 796 8 860

* алгоритм пошуку передбачав точний набір слів
Джерело: складено автором на основі даних пошукових систем на веб-сайтах організацій (станом на 15 квітня 2018 року)
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Таблиця 3
Перелік основних заходів з питань цифрової трансформації,  

організованих міжнародними організаціями в останні два роки

Назва організатору Назва заходу Місце і дата проведення

World Economic Forum 
(WEF)

The Digital Transformation of Industries: 
Digital Enterprise

Давос, 2016 рік

The Economist The Economist Digital Transformation Мадрид, 4–5 листопада 2016 року

Forrester Forrester Digital Transformation Forums Орландо, Лондон, Мумбаї (травень – червень 
2016 року), Чикаго, Мумбаї, Лондон (травень – 
червень 2017 року), Чикаго (8–9 травня 2018 року)

Microsoft Digital Transformation – 2016 Москва, 17 листопада 2016 року
AAJ Technologies Digital Transformation Forum – 2017 Форт-Лодердейл (США), 22 червня 2017 року
FA Service FA Service Digital Transformation Forum Київ, 23 червня, 2017 року
IBM IBM Cloud and Digital Transformation Day Москва, 5 вересня, 2017 року
International Data 
Corporation (IDC)

IDC European digital executive summit Малага (Іспанія), 11–21 червня 2018 року
IDC Digital Transformation Forum – 2016, 
2017, 2018

Київ, 21 вересня 2016 року,  Київ, 25 жовтня 
2017 року, Київ, 23–24 квітня 2018 року

IDC DX Day Roadshow 2017: На шляху 
до цифрової трансформації

Дніпро, 19 вересня 2017 року

Джерело: складено на основі відкритих джерел (прес-релізи міжнародних організацій та web-майданчики заходів)

За означеними напрямами у світі організовується 
велика кількість заходів у країнах з активною діловою 
спільнотою, яка зацікавлена у питаннях ІКТ. Їх незна-
чна частина наведена в табл. 3.

Модні технологічні тренди інформаційним пото-
ком проходять через інформаційне середовище сучас-
ної компанії та впливають на її подальші дії. Зокрема, 
вони мають суттєвий вплив на вибір напрямів науково-
дослідних робіт, обсягів інвестицій в ту чи іншу сферу 
виробництва, маркетингу, фінансових інструментів, 
соціальних медіа та різні інноваційні проекти. Як 
видно з табл. 3, основними популяризаторами програм 
з «цифрової трансформації» є міжнародні корпорації 
та організації.

Адаптовані кейси, які розглядаються на зазначених 
заходах, а також дискусії в діловому сегменті соціаль-
них мереж, де спілкуються представники компаній, 
кластерів, асоціацій, в яких проходять процеси циф-
ровізації, так чи інакше все більше стимулюють учас-
ників інформаційно-мережевої взаємодії реалізовувати 
запропоновані програми з «цифрової трансформації». 
В результаті аналізу змісту цього інформаційного 
потоку, який спостерігається в останні декілька років, 
можна визначити основні контентні елементи, які най-
частіше зустрічаються в інформаційному полі сучас-
них компаній. Фрагмент хмари ключових слів цього 
контенту надано на рис. 1.

Масштабність і швидкість, з якою поширюється кон-
цепція «цифрової економіки» та програми з «цифрової 
трансформації», говорять про незворотність суттєвих 
змін, які відбуватимуться у найближчі роки майже в усіх 
сферах суспільної діяльності. У контексті роботи слід 
зауважити, що подібно тому, як маркетингові служби 
працюють з контентом, який отримують в інформацій-
них та соціальних мережах для виявлення потреб спо-
живачів, сучасна компанія має працювати над аналізом 
контентних елементів, які наповнюють інформаційні 
потоки та потрапляють в її інформаційне середовище.

Висновки. Аналіз показує, що у сучасних умовах 
робота з інформацією в компаніях, захист тих чи інших 
інформаційних активів розглядаються в контексті так 
званої цифрової трансформації. Саме до цього питання 
сьогодні прикута увага більшості представників інно-
ваційно-активних компаній та організацій. При цьому 
серед актуальних проблем, що виникають перед ком-
паніями, які інтегруються у цифровий простір, є не 
тільки кібербезпека, але й недостатньо розвинуті ком-
петенції в роботі з інформацією, яка потрапляє у серед-
овище компанії.

Неабияке зростання кількості даних, повідомлень, 
інформаційних матеріалів в останні роки, з одного 
боку, відкрили нові можливості для компаній щодо 
оптимізації бізнес-процесів, налагодження зв’язків 
з постачальниками, партнерами, клієнтами тощо, а з 
іншого боку, створили проблему обмежених ресурсів 
для інтелектуальної обробки даних. Для вирішення цієї 
та інших проблем, які виникають на шляху «цифрової 
трансформації», міжнародні корпорації в галузі ІКТ у 
межах своїх маркетингових програм пропонують сис-
теми, технології та сервіси для інших компаній, попу-
ляризуючи ще більше новий спосіб функціонування на 
основі цифрових платформ.

Таким чином, спостереження показують, що дії між-
народних корпорацій, які є організаторами реальних та 
цифрових мереж, істотно впливають на інформаційні 
потоки в діловому просторі, зокрема здійснюють вплив 
на формування контентних елементів інформаційного 
середовища інших компаній, відповідно, через інфор-
маційно-мережеву взаємодію здійснюють вплив на їх 
поведінку.

Отже, сучасна компанія, як і кожний її співробіт-
ник, сьогодні повинні навчитись не тільки працювати 
з великим обсягом інформації, але й, що важливіше, 
розуміти смисли, скриті контексти, які в ній криються, 
вміти класифікувати інформацію тощо. Наприклад, 
слід розуміти, який саме набір цифрових технологій 
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Рис. 1. Хмара ключових слів у контенті,  
який потрапляє в інформаційне середовище сучасних компаній

Джерело: складено автором на основі аналізу найпопулярніших публікацій у діловому сегменті 
соціальних мереж з 2015 року до теперішнього часу (без урахування співвідношення понять)

необхідний саме цій компанії, а не тим учасникам діло-
вої спільноти, які зацікавлені в їх поширенні, а також 
там, де це можливо, вчиняти відповідно до своїх цін-
ностей, пріоритетів, призначень у системі створення 
суспільних благ тощо.

Серед перспективних напрямів дослідження озна-
ченої проблеми слід назвати розгляд з фундаменталь-

них позицій соціальних та поведінкових наук природи 
інформаційно-мережевої взаємодії міжнародних кор-
порацій з іншими компаніями-учасниками цифрових 
екосистем як соціально-економічного явища, а у при-
кладному аспекті – розробки стратегій, програм розви-
тку компетенцій компаній з урахуванням нових вимог 
інформаційного суспільства.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ВПЛИВУ  
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА АДАПТИВНІСТЬ

Кривобок К.В. Методичний підхід до діагностики впливу зовнішнього середовища на адаптив-
ність. У статті розглянуто особливості методичного підходу до діагностики впливу зовнішнього середови-
ща на адаптивність підприємства. Уточнено, обґрунтовано етапи діагностики промислових підприємств в 
умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища. Сформовано перелік рекомендацій для ке-
рівників підприємств щодо процедури діагностики середовища організації та його впливу на адаптивність.

Ключові слова: адаптивність, зовнішнє середовище, діагностика середовища, управління процесом адаптації.
Кривобок Е.В. Методический поход к диагностике влияния внешней среды на адаптивность. В ста-

тье рассмотрены особенности методического подхода к диагностике влияния внешней среды на адаптив-
ность предприятия. Уточнены, обоснованы этапы диагностики промышленных предприятий в условиях не-
определенности и изменчивости внешней среды. Сформирован перечень рекомендаций для руководителей 
предприятий по процедуре диагностики среды организации и его влиянию на адаптивность.

Ключевые слова: адаптивность, внешняя среда, диагностика среды, управление процессом адаптации.
Kryvobok K.V. Methodological approach to the diagnostics of influence of the external environment on 

the adaptability. The paper considers the features of the methodical approach used in diagnosing the influence of 
the external environment on the adaptability of the enterprise. The stages of the diagnostics of industrial enterprises 
in the conditions of uncertainty and variability of the external environment were specified and substantiated. The 
list of recommendations for the managers of the enterprises concerning the procedure of diagnostics of the organiza-
tion’s environment and its influence on the adaptability has been formed.

Key words: adaptability, external environment, environment diagnostics, management of adaptation process.

Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-
дарювання адаптивність підприємства до мінливості 
ринку набуває вирішального значення, що потребує 
наявності відповідних методів до управління цим про-
цесом. Інтуїтивність керівництва не дає можливості 
своєчасно вирішувати виникаючі проблеми, тому що 
підприємства машинобудування за розміром частіше 
за все відносяться до середніх або великих, що уне-
можливлює процес їхньої адаптації в ручному режимі 
(різноманітний асортимент товарів та послуг, велика 
кількість співробітників, функціонування на різних 
сегментах ринку та країнах або континентах світу, 
використання у своїх розрахунках валюти різних країн 
тощо). Тому для ефективної власної адаптації провідні 
підприємства світу використовують різні інструменти 
аналізу, результати якого стають основою для своєчас-
них та ефективних управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд 
літератури доводить, що питанням аналізу господар-
ської діяльності підприємств багато уваги приділяється 
в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених. Процеси 
адаптації економічних систем вивчали І. Афонін [2], 
Х. Бінер [3], П. Друкер [4], Є. Пастухова [10], М. Пор-
тер [11], Л. Шемаєва [13] та інші науковці. Так, на думку 
І. Ансоффа [1], підприємства застосовують дві моделі 
стратегічної поведінки, а саме пасивну адаптацію до 
коливань у зовнішньому середовищі; активну з метою 
створення найбільш привабливих умов для власного 
розвитку. К. Орлова [9] зазначає, що мінливість зовніш-

нього середовища потребує застосування різних моде-
лей адаптації підприємства, зокрема структурно-ситуа-
ційної, інноваційної, селекційної, конфліктної, залежно 
від тенденцій. Л. Мельник [8] пропонує адаптацію під-
приємства або його біфуркацію проводити відповідно 
до змін зовнішнього середовища згідно з розробленими 
раніше сценаріями, що передбачає реалізацію зазда-
легідь розробленої скоординованої програми дій для 
всіх його підрозділів з урахуванням наявності власних 
ресурсів. А. Коляда [6] для адаптації в умовах мінли-
вості пропонує застосовувати сучасні інструменти стра-
тегічного менеджменту, які використовують стратегію, 
тактику, лідерство, корпоративну культуру та систему 
мотивації персоналу, а позитивний результат значною 
мірою залежить від активності керівників усіх рівнів. 
С. Кравченко [7] стверджує, що для позитивної адапта-
ції підприємства необхідно застосовувати такий підхід 
до управління, в результаті якого реалізовуються най-
більш ефективні сценарії його функціонування та роз-
витку. Р. Дункан у своїй роботі [14] пропонує механізм 
оцінювання характеристик оточення підприємства.

Але, незважаючи на велику кількість робіт учених, 
управління процесом адаптації підприємств, посилення 
впливу світових процесів на соціально-економічну сис-
тему України, пов’язаних з глобалізацією, потребують 
наукових досліджень та вивчення світового досвіду задля 
вдосконалення наявних підходів та методів у цій сфері.

Формулювання цілей статті. Метою статті є уточ-
нення та обґрунтування етапів діагностики промисло-



17

Випуск 2-2 (45) 2018

Таблиця 1
Шкала рівня складності оточення підприємства

Рівень складності Кількість балів Характеристика
Перший 0–2,0 Стабільне середовище з гомогенними прогнозованими факторами.

Другий 2,1–4,0 Відносна стабільність середовища, але присутні окремі фактори,  
які не прогнозовані.

Третій 4,1–6,0 Середній рівень складності, динамічності та невизначеності.

Четвертий 6,1–8,0 Невизначене динамічне середовище з великою кількістю факторів 
впливу на підприємство.

П’ятий 8,1–10,0 Високий рівень складності, динамічності та невизначеності.
Джерело: складено на основі джерела [9, с. 112]

вих підприємств в умовах невизначеності та мінли-
вості зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Процес аналізування 
середовища підприємства передбачає вивчення трьох 
складових [3; 4; 7; 10; 11; 13], а саме зовнішнього серед-
овища (макрооточення), зовнішнього середовища безпо-
середнього оточення (мікрооточення) та внутрішнього 
середовища (мікросередовище). Аналіз макрооточення є 
процесом, результати якого використовуються для контр-
олю впливу зовнішніх факторів на функціонування та 
розвиток підприємства на основі визначення можливос-
тей і загроз. Мікрооточення пропонується аналізувати за 
такими напрямами, як покупці, постачальники, конку-
ренти, ринок робочої сили. Мікросередовище доцільно 
обробляти за такими основними блоками, як організацій-
ний, ресурсний, функціональний, управлінський та тех-
нологічний. Такий підхід забезпечить керівництво під-
приємств обґрунтованими результатами аналізу.

С. Кравченко [7] вважає, що інструменти управ-
ління процесом адаптації підприємства в умовах неви-
значеності повинні забезпечити гнучкість системи 
цілей та системи управління ресурсами, оптимальне 
співвідношення між ризиковістю та прибутковістю 
проектів, узгодження корпоративних та суспільних 
інтересів, застосування економіко-математичних моде-
лей у процесі аналізу управлінських рішень та діагнос-
тики реалізації процесів адаптації тощо.

Для оцінювання характеристик оточення підпри-
ємства пропонується застосовувати механізм Р. Дункан 
[14], який адаптований відповідно до цілей дослідження. 
В його основі лежить перцептивний індикатор. Склад-
ність зовнішнього середовища оцінюється за кількістю 
факторів та компонентів (динамічність середовища оці-
нюється за шкалою від 1 до 5; невизначеність – за шка-
лою від 0 до 1). З огляду на той факт, що рівень неста-
більності середовища є похідною функцією від трьох 
характеристик (складність, динамічність та невизна-
ченість), вимірювання складності зовнішнього середо-
вища пропонується здійснювати за єдиною десятибаль-
ною шкалою (табл. 1) за наведеного у роботі Є. Орлової 
[9] підходу, що забезпечить можливість їх порівняння.

За наведеного підходу (табл. 1) експерти мають оці-
нити кожну з трьох характеристик (складність, дина-
мічність та невизначеність) за 10-бальною шкалою, а 
потім розрахувати середньоарифметичний показник 
нестабільності середовища загалом.

Також заслуговує на увагу підхід А. Коляди [6], за 
якого вчений пропонує розглядати підприємство як 
систему, кожний структурний підрозділ якої є елемен-
том, що конкурує із зовнішніми виробниками товарів 
та послуг. Тобто кожний структурний підрозділ підпри-

ємства розглядається як окреме підприємство, що надає 
відповідні послуги або забезпечує виробництво товарів.

Такий підхід ґрунтується на тому, що керівник має 
проводити аналіз діяльності кожного структурного 
підрозділу підприємства та порівнювати собівартість 
із якістю товарів/послуг, вироблених/наданих власним 
підрозділом, з можливістю отримати ці товари/послуги 
на основі аутсорсингу. Наприклад, порівняти собівар-
тість утримання власної бухгалтерії, юридичного від-
ділу, підрозділів маркетингу, транспортного відділу 
тощо з вартістю таких послуг за умов аутсорсингу.

На наш погляд, аутсорсинг має стати одним з елемен-
тів механізму швидкої адаптації підприємства до впливу 
зовнішніх факторів, якщо такий підхід є економічно 
доцільним. Водночас необхідно дослідити власний 
потенціал та перспективу його використання. Зокрема, 
це стосується розширення власної діяльності за рахунок 
надання своїх послуг або виробництва товарів на замов-
лення інших підприємств за умов аутсорсингу.

Важливою складовою механізму адаптації підпри-
ємства є система звітності та контролю, яка повинна 
бути досить мобільною та характеризуватися часом 
реакції на зміну зовнішніх факторів, тобто скільки 
потребується часу підприємству для того, щоб на 
основі результатів своєї внутрішньої системи звітності 
передбачити зміни зовнішнього середовища та відреа-
гувати на них; наскільки точні були прогнози тенден-
цій на ринках, де підприємство реалізовує свої товари 
та послуги. На основі дослідження робіт [1; 6–9; 10; 
13] нами визначено основні проблеми, що виникають 
під час внутрішньої звітності на підприємстві:

– недостовірність інформації (спотворена за власною 
ініціативою, технічна помилка, непрофесійність), що вво-
дить в оману керівництво й може потягнути за собою 
прийняття неправильного управлінського рішення;

– тривалий час проходження інформації від най-
нижчої ланки до керівника підприємства;

– тривалий час («тягнучка») реакції на отриману 
інформацію (звітність) з боку керівництва (низька опе-
ративність прийняття управлінських рішень, несвоєчас-
ність розробки та вжиття відповідних заходів тощо);

– технічна/технологічна (апаратна та програмна) 
недосконалість корпоративної мережі та обмеженість 
комунікації між співробітниками підприємства; невід-
повідність архітектури корпоративної мережі вимогам 
підприємства (корпоративна мережа не забезпечує 
повною мірою потреби підприємства та не спроможна 
обробляти всі запити; це стосується доставки інформа-
ції, її зберігання та обробки); застарілі інформаційно-
комунікаційні технології, що використовуються для 
комунікацій на підприємстві.
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Визначальним для швидкої адаптації підприємства 
до впливу зовнішніх факторів є креативний підхід керів-
ників структурних підрозділів підприємства до вико-
нання власних функціональних обов’язків. Кожен з них 
має бути фахівцем високого рівня. Під час управління 
підпорядкованим відділом керівник має ставитися до 
виконання своїх функціональних обов’язків як директор 
підприємства, тобто володіти інформацією на ринку тих 
товарів/послуг, якими забезпечує його підрозділ підпри-
ємство. Такий підхід дає можливість використовувати 
нові технології в роботі свого відділу. Підрозділ підтри-
мує свою конкурентоздатність, що забезпечує підпри-
ємству мобільність, оптимальну собівартість товарів/
послуг та високу адаптивність до зовнішніх факторів.

Також слід зазначити, що в постійному дефіциті 
управлінця знаходяться три основні види ресурсів, а 
саме людські, часу та фінансові [1; 6; 8]. Якщо є надли-
шок хоча б одного з наведених вище видів ресурсів, то 
керівник недостатньо ефективно використовує потен-
ціал свого підприємства для інноваційного розвитку.

Для підвищення ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання та протистояння зовнішнім небезпе-
кам проводиться його діагностика, під час якої встанов-
люють та вимірюють основні ознаки, характеристики, 
які відображають реальний стан підприємства, що дає 
можливість передбачати відхилення та своєчасно вжи-
вати заходів для запобігання порушень його стабільної 
роботи. Діяльність щодо діагностики внутрішніх про-
блем ще називають управлінським обстеженням, яке 
рекомендується проводити, зокрема, за такими напря-
мами [2–6; 12]: маркетинг (поточна маркетингова ситу-
ація, планування асортименту, реалізація концепції, 
контроль результатів тощо), фінанси (фінансова стій-
кість, платоспроможність, оборотність активів, рен-
табельність тощо), виробничо-господарський аспект 
(технічний рівень виробництва, використання осно-
вних засобів, матеріальних ресурсів, трудових ресур-
сів тощо), управління інтелектуальною власністю 
(патентна діяльність, захист комерційної таємниці, 
НДДКР тощо), організаційно-управлінський аспект 
(організаційна структура управління, система цілей 
та стратегія їх досягнення підприємством, процеси 
управління тощо), інформаційно-комунікаційні техно-
логії (накопичені знання та досвід, структура інформа-
ції, локальна мережа, комунікації між співробітниками 
тощо), кадри (робота з персоналом, мотивація праці, 
система підвищення кваліфікації, передавання досвіду 
тощо), організаційна культура (тип культури, система 
цінностей, делегування повноважень, фокусування на 
виконанні функціональних обов’язків, стиль управ-
ління менеджерів, критерії успіху, стиль лідерства, 
інноваційна сприятливість, дисципліна тощо), імідж 
(загальний зовнішній та внутрішній імідж підприєм-
ства, керівного складу, персоналу, товару тощо).

Фахівці Лабораторії дослідження операцій і при-
йняття рішень систем, інституту комп’ютерів та автома-
тизації Академії наук Угорщини (Laboratory of Operations 
Research and Decision Systems, Computer and Automation 
Institute, Hungarian Academy of Sciences) [15] пропону-
ють застосовувати Decision Making Matrix (DMM) для 
визначення та відбору альтернативних рішень на основі 
значень показників та наявних переваг.

Таким чином, адекватне реагування (позитивна 
адаптація) підприємства на тенденції змін у конкурент-

ному оточенні є можливим за наявності достовірних 
результатів комплексного аналізу зовнішнього серед-
овища та оцінки його поточного положення. Основні 
етапи процесу діагностики наведено на рис. 1.

Перший етап передбачає формування робочої групи 
із залученням своїх фахівців-експертів та зовніш-
ніх спеціалістів. Здійснюється підготовка технічного 
завдання, узгоджуються етапи та терміни їх виконання 
та вартість, призначаються відповідальні особи, визна-
чаються джерела інформації тощо.

На другому етапі визначається оптимальний набір 
інструментів, зокрема методичне та апаратне забез-
печення (методи, програмне забезпечення, обчислю-
вальна техніка тощо), що є необхідним для здійснення 
якісного дослідження, вбереже підприємство від 
зайвих витрат і скоротить час діагностики.

Збір та обробка інформації про об’єкт дослідження 
здійснюється на третьому етапі згідно з визначеними 
чіткими критеріями щодо первинного відбору та 
оцінки. Це необхідне для забезпечення об’єктивності, 
достовірності, повноти, актуальності, цінності, зрозу-
мілості та релевантності інформації цілям.

Для спрощення процедури дослідження моделю-
вання на четвертому етапі здійснюється з використан-
ням автоматизованої інформаційної системи (АІС), а 
планування – із застосуванням корпоративної інфор-
маційної системи (КІС).

На п’ятому етапі проводиться діагностичне обсте-
ження. Порівнюється фактична модель підприємства 
з імітаційною моделлю згідно з визначеними групами 
показників, що дає змогу виявляти проблеми й визначати 
основні їх ознаки, передбачати складні ситуації та зробити 
висновок щодо стану об’єкта дослідження. Проводиться 
аналіз причин наявного становища на підприємстві.

Шостий етап передбачає верифікацію отриманих 
результатів щодо діагнозу промислового підприємства 
на основі використання основних чотирьох методів, а 
саме прямої верифікації; опосередкованої; верифікації 
опонентом та верифікації обліком врахування регуляр-
них помилок.

На сьомому етапі розробляються рекомендації для 
вирішення проблемних ситуацій методом підбору 
необхідного сценарію з розроблених заздалегідь.

Підготовка звіту робиться на восьмому етапі.
Ухвалення рішень передбачає вибір з наявних аль-

тернатив варіанта, який найбільшою мірою відпові-
дає визначеним цілям, завданням, концепції, наявним 
бажанням, цінностям тощо. Остаточний вибір сцена-
рію адаптивності під час управління здійснюється з 
урахуванням заздалегідь сформованого інформацій-
ного образу підприємства.

Висновки. Соціально-економічні системи для адап-
тації до зовнішнього середовища мають набір інстру-
ментів, що трансформується в процесі функціонування 
підприємства. Частіше за все в результаті природного 
відбору керівники вітчизняних підприємств використо-
вують вже перевірені інструменти адаптації, в резуль-
таті чого простежується інертність управлінських 
рішень. Ці обставини стримують застосування нових 
підходів та уповільнюють впровадження сучасних 
методів та технологій, що засноване на застосуванні 
адаптивного підходу до управління підприємством, що 
гарантує йому реалізацію найбільш ефективних сцена-
ріїв щодо його функціонування та розвитку.



19

Випуск 2-2 (45) 2018

Список використаних джерел:
1. Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ.; науч. ред., авт. предисл. Л. Евенко. Москва: Экономика, 

1989. 519 с.
2. Афонин И. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: учебное пособие. 

Москва: Гардарики, 2006. 301 с.
3. Биннер Х. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному / пер. 

с нем. Москва: Альпина Паблишерз, 2010. 282 с.
4. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке / пер. с англ. Москва: издательский дом «Вильямс», 2004. 272 с.
5. Койн К., Субраманьям С. Как упорядочить процесс выработки стратегии. URL: http://www.management.com.ua/

strategy/str016.html.
6. Коляда А. Эффективные инструменты стратегического анализа. Как принять верное решение о стратегии разви-

тия предприятия. Нижний Новгород: издательство бизнес-школы “EMAS”, 2014. URL: https://books.google.com.ua/book
s?id=H100BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.

7. Кравченко С. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов 
ринку: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Київ, 2007. 41 с.

 

 

1. Організаційно-підготовчий 

Формування 
робочої групи 

Підготовка 
технічного 
завдання 

Узгодження етапів їх 
термінів та вартості 

Визначення 
джерел 

інформації 2. Підбір методичного забезпечення 

Методи Програмне забезпечення 

Обчислювальна та інша техніка 

3. Інформаційного забезпечення 

Збір інформації Обробка інформації 

Оцінка 
інформації 

Критерії 

Доробка 
інформації 

Інструкції, нормативи, стандарти 

4. Моделювання на базі КІС 

Вимоги 

Залежить 

Залежить 

Залежить 

Практична 
модель АІС  

Залежить 

Моделює 
Модель бізнес аналізу 

Модель 
підприємства 

Моделює 
Моделює 

Моделює Аналітична 
модель АІС  

Моделює 
Моделює 

Залежить 

АІС 
підприємства 

Модель адаптації 
до зовнішнього 

середовища 

Формує 
Модель 
аналізу 
вимог 

5. Діагностичне обстеження за потоками 

Фінансові 

Матеріальні 

Інтелектуальні 

Інформаційні 

Людські 

Потоки Блоки елементів 

Організаційний 

Ресурсний 

Функціональний 

Науково-
технологічний 

Управління 

Д
іа

гн
ос

ти
ка

 

Стан 
об’єкта 

6. Верифікація 

Методи верифікації: 

1. пряма; 

2. опосередкована; 

3. опонентом; 

4. Облік врахування 

Оцінка  

7. Розробка рекомендацій 

Підбір сценарію 

Розробка стратегії 

8. Підготовка звіту 

Рис. 1. Етапи діагностики промислового підприємства
Джерело: складено на основі джерел [2–5; 12–15]
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Постановка проблеми. Основним завданням будь-
якої компанії є перетворення її продукції на товар масо-
вого споживання, що дає можливість збільшити обсяги 
реалізації та максимізувати прибуток. Необхідною скла-
довою товарної політики суб’єктів господарювання є 
підтримка оптимального асортименту продукції, що 
виробляється та реалізується на ринку. Інновації в сис-
темі управління товарним асортиментом повинні вдало 
враховувати поточні та майбутні потреби потенційних 
споживачів компанії, без чого неможливо бути успіш-
ним на ринку. Нині індустрія краси дуже розвинена. 
Повсякчас у цій галузі з’являються товарні інновації, 
про які швидко інформується споживач через розвинену 
мережу збуту такої продукції. Через значну пропозицію 
на ринку споживачі мають з чого вибирати, тому тільки 
справді якісна продукція зі вдало продуманою ціновою 
стратегію та інструментами просування на ринку має 
шанси стати популярною серед споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження особливостей стратегічних 
інновацій у діяльності підприємств різних галузей 
здійснений такими вітчизняними вченими, як, зокрема, 
В.А. Вергун, О.І. Ступницький [1], Р.П. Громика 
[2], О.Є. Гудзь [3], Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка [4], 
В.М. Орлова [5]. Необхідно зазначити, що в сучасних 
дослідженнях вітчизняних науковців стратегічні інно-
вації вивчені мало, більшою мірою увага приділяється 
стратегіям інноваційного розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є вдо-
сконалення розуміння сутності стратегічних інновацій 
у діяльності операторів парфумерно-косметичного 
ринку, систематизація сучасних підходів до визначення 
стратегічних напрямів розвитку на рівні парфумерно-
косметичної галузі та дослідження можливостей впро-
вадження стратегічних інновацій на прикладі підпри-
ємства цієї галузі.

Виклад основного матеріалу. Доцільно почати з 
того, що існують три основні види стратегічних інно-
вацій, а саме підривні, ті, що переносяться, та інновації 
універсалізації. Ми не говоримо тут про підтримуючі 
інновації, які не відносяться самі по собі до категорії 
стратегічних. Підривна інновація є продуктом (техно-
логією), що є дешевшою, простішою у використанні, 
ніж аналоги. Такий виріб може зацікавити споживачів, 
які недостатньо компетентні у використанні наявних 
продуктів або яким вони недоступні через високу ціну. 
Поступово підривна інновація покращується, з часом 
вона вже може конкурувати з лідерами на ринку або 
навіть витіснити їх і стати новим стандартним това-
ром. Яскравим прикладом може слугувати історія під-
ривних інновацій у сталеливарній промисловості. Це 
галузь з низькою швидкістю модернізацій, але і з такою 

швидкістю є можливість впровадження підривних 
інновацій. Так, до 70-х років ХХ ст. уся сталь виробля-
лась на величезних заводах, інтегрованих у сталели-
варні холдинги. Будівництво таких заводів коштувало 
мільярди доларів. Такі підприємства виробляли всі 
види сталі (від низькоякісної дешевої арматури до 
листового заліза). Раптово на ринку з’явилися “mini 
mills”, тобто маленькі заводи, витрати на будівництво 
яких були значно нижчими порівняно з величезними 
заводами. Спочатку технології, що використовувалися 
ними, давали можливість виробляти тільки арматуру з 
металобрухту, але її ціна на виході була значно нижчою 
від ціни арматури, яку виробляли на великих заводах. 
Лідери ринку поступилися маленьким заводам нішею, 
пояснивши аукціонерам, що виробництво арматури 
було для них скоріше обов’язком, було обтяжливим 
та майже не приносило прибутків (маржа від арма-
тури у великих заводів була 4%, а у невеликих “mini 
mills” – 7%). Пройшов деякий час, і технології “mini 
mills” покращилися. На початку 80-х років ХХ ст. вони 
стали виробляти не лише арматуру, але й кутове залізо. 
Великі заводи й тут їм поступилися, оскільки відда-
вали перевагу концентрації на випуску високоякісної 
сталі. Проте через кілька років технологія дала можли-
вість виготовляти невеликим заводам структурну сталь 
за низькими цінами. Холдинги ж продовжували само-
впевнено свою діяльність на ринку листового заліза. 
Пройшло ще кілька років, і “mini mills” почали виро-
бляти й листове залізо та випускали його за цінами на 
20–30% нижчими цін великих компаній.

Є й другий тип підривних інновацій, а саме коли на 
ринок виходить принципово новий продукт, який не має 
аналогів. Прикладом інновацій цього типу є виробни-
цтво комп’ютерних дисків. Модернізація носіїв інфор-
мації здійснювалася дуже швидко: за 20 років сталися 
три «підривні» події. У 70-х роках ХХ ст. вироблялися 
14-дюймові диски для ЕОМ. Інших дисків на ринку не 
існувало. Наприкінці 70-х років ХХ ст. з’явилося кілька 
компаній, які виробляти 8-дюймові диски з обсягом 
пам’яті у 10–20 Мб. Виробників ЕОМ цікавив обсяг 
пам’яті до 400 Мб, тому вони залишилися байдужими 
до новації. В результаті 8-дюймові диски вийшли на 
ринок, де раніше диски зовсім не використовувалися, а 
саме ринок міні-комп’ютерів. Пройшло менше 5 років, 
і історія знову повторилася: з’явилися 5,25-дюймові 
диски з розміром пам’яті у 5–10 Мб. Вони вийшли на 
ринок персональних комп’ютерів. Проте через кілька 
років удосконалені 5,25-дюймові диски захопили й 
ринок міні-комп’ютерів. У 90-х роках ХХ ст. той же 
сюжет повторився з дискетами на 3,5 дюймів. Їх вироб-
ники почали з ринку портативних комп’ютерів, а потім 
захопили ринок персональних комп’ютерів [6; 7].

Letunovska N.Ye., Vashchenko T.V., Rudych V.O. Implementation of strategic innovations in the activity 
of perfumer-cosmetic industry enterprise. The article explores the essence of strategic innovations. Examples of 
innovations of strategic direction, in particular, of the enterprises of the perfume and cosmetic industry, with indica-
tion of their principal features of the implementation are considered. The analysis of domestic market of perfumery 
and cosmetic products is carried out. The peculiarities of consumer behavior in decision making on the purchase of 
innovative products in this market are explored. The general approaches to the development of commodity innova-
tions in the market of perfumery and cosmetic products are offered.

Key words: strategic innovations, perfumery and cosmetics industry, subversive innovation, commodity inno-
vation, morphological map.
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Якщо комерціалізація інновацій у рамках вищев-
казаної концепції починається з низьких цінових 
категорій, то існують випадки, коли все складається 
навпаки. Це трапляється в разі інновацій, що перено-
сяться. Інновації, що переносяться, – це продукти, які 
першочергово використовувалися в одній галузі, але 
потім зниження собівартості дає можливість «перене-
сти» їх у використання в інших галузях. Ціна на про-
дукт може бути знижена через економію на масштабах 
або інкрементальні інновації в самому продукті (час-
тіше за все інкрементальні інновації породжуються 
ідеями маркетологів, які, дослідивши запити цільової 
аудиторії, замовляють технологам нові функціональні 
можливості для майбутнього виробу) [8]. Прикла-
дом такого типу інновацій є абсорбенти вологи. Спо-
чатку вони використовувалися в предметах особистої 
гігієни, потім були «перенесені» у квітникарство та 
сільське господарство. Третій тип інновацій пов’яза-
ний з універсалізацією продукту. Такі інновації ство-
рюються, коли продукт, крім своєї основної функції, 
може виконувати низку інших за відповідної якості. 
Така інновація може бути запущена в різних цінових 
сегментах та має потенціал для того, щоб стати новим 
стандартом на ринку. Такий тип інновацій розглянемо 
на прикладі продукції на ринку парфумерно-косме-
тичних виробів. Для того щоб точніше сформулю-
вати ідейне наповнення інноваційного продукту та 
його подальше позиціонування на ринку, розглянемо 
кілька аспектів, характерних для ринку парфумерно-
косметичних виробів.

Для вітчизняного ринку косметичних засобів харак-
терною є висока активність компаній, які реалізують 
різноманітну продукцію. Цей ринок є дуже перспек-
тивним. Темпи зростання світового ринку косметики 
такі, що, згідно з даними американської аналітичної 
компанії “Research and Markets”, до 2020 року його 
рентабельність зросте до 675 млрд. дол. [9]. На укра-
їнському ринку сьогодні представлено більше 300 пар-
фумерно-косметичних виробників [10]. Підприємства 
регулярно випускають нові торговельні марки та осво-
юють різні моделі ведення бізнесу. Лідерами ринку 
залишаються транснаціональні компанії, такі як 
“Oriflame”, “Avon”, “L’Oréal”, “Unilever”, “Procter 
& Gamble”, “Kalina Concern”, “Henkel”, “Faberlic”, 
“MaryKay” і “Beiersdorf”. Найбільшими вітчизняними 
гравцями є «ЄВРОПАРФУМ», «Ефект», «ГАЛТЕРРА», 
«Авалон», «Супермаш» тощо. При цьому останніми 
роками в Україні зросла також кількість локальних 
брендів та косметики так званого сегменту no name [9].

Рівень витрат українців на косметичні засоби 
в два рази нижче, ніж, наприклад, жителів Західної 
Європи. Якщо в розвинених країнах попит на косме-
тику преміум-класу високий (майже 30%), то тільки 
10% ринку України є товарами преміального класу. 
Останніми роками кількість локальних брендів та 
косметики “no name” в Україні збільшилася в рази 
[11]. Згідно з інформацією “Euromonitor International” 
частка косметичних засобів вітчизняного виробни-
цтва та місцевих брендів збільшилася до рекордних 
40–45% у 2016 році. І хоча ця цифра включає велике 
масове виробництво (наприклад, перенесення своїх 
потужностей в Україну транснаціональною компа-
нією “Unilever”), внесок підприємців у розвиток 
цього ринку теж досить вагомий [12].

Ринок краси вдосконалюється, рецептури косме-
тичних засобів ускладнюються з року в рік, маркетин-
гові заходи тільки підсилюють ефект престижності, 
щоби споживачі дедалі більше купували продукт. Кла-
сифікація сучасної косметики з відповідним комплек-
сом маркетингу для кожного класу наведена в табл. 1.

Косметична продукція задовольняє низку потреб 
споживачів, які згруповані у три основні групи (рис. 1).

Якщо говорити про сегментацію ринку косметич-
них засобів за віком споживачів, то, як показало ста-
тистичне дослідження, нині основними покупцями 
засобів по догляду за обличчям та тілом є жінки віком 
від 50 років. Представниці прекрасної статі старше 
45 років під дією реклами забезпечують до 60% обсягу 
реалізації косметичної продукції. Віковий пік, у який 
жінки більше дбають про свою зовнішність, зараз сягає 
49 років [14].

Цікавим є те, що з відповідей респондентів стає зро-
зумілим, що впала популярність покупки косметики на 
подарунок (хоча продажі залишаються високими напе-
редодні великих свят). Споживачі здійснюють купівлю 
косметики тільки в тому разі, якщо точно впевнені у 
смаках людини, якій її дарують. Такі лідери ринку, як 
“Watsons”, “Eva”, “Prostor”, мають на меті збільшення 
кількості своїх магазинів у регіонах та активно шука-
ють партнерів для франчайзингу. Наприклад, з початку 
2017 року найбільша в Україні мережа магазинів 
drogerie “Eva” відкрила більше 100 нових торговель-
них точок [15]. Також анонсують вихід на косметич-
ний ринок України впливові гравці, наприклад бренд 
“MINA”, товарні інновації яких, згідно з їх власними 
твердженнями, випускаються кожного дня [16].

Як бачимо, вітчизняний ринок косметичних засо-
бів України є висококонкурентним. Він представлений 
великою кількістю виробників (як вітчизняних, так 
і зарубіжних) та торговельних мереж, що реалізують 
косметику. Для тривалого утримання конкурентних 
позицій на ринку, а тим паче досягнення лідируючих 
позицій компаніям необхідно дуже ретельно продуму-
вати всі стратегічні аспекти управління асортиментом 
власної продукції та її просуванням. Часто помилка, 
провал одного продукту може істотно знизити позиції 
компанії в очах навіть постійних споживачів. Споживач 
дуже прискіпливий, значною мірою на його рішення на 
ринку косметичних засобів стосовно придбання товару 
впливає рівень цін. Якщо товар конкурентів виявиться 
дешевшим, то цілком можливим є те, що покупець 
придбає конкурентний товар.

Аналіз ринку краси показав, що відповідність про-
дукції косметичних брендів запитам споживачів є 
ключовим моментом під час вибору покупцями тієї чи 
іншої продукції, тому компаніям цієї галузі необхідно 
ретельно продумувати стратегію виведення на ринок 
інновацій, без яких неможливе успішне функціону-
вання на ринку, адже споживачі ринку косметичних 
засобів схильні до покупки новинок.

Можливість упровадження товарної стратегічної 
інновації розглянемо на прикладі компанії «Ейвон 
Косметікс Юкрейн». Продуктовою інновацією є товар 
з асортиментної лінії декоративної косметики в під-
групі «2 в 1», а саме інноваційна лінійка помади-туші 
2 в 1 “Due in uno” (з іт. «два в одному»). Характерис-
тика товару загалом здійснена за допомогою методу 
морфологічних карт. Визначимо основні складові 
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(вони можуть визначатися як за результатами наукових 
досліджень, так і суто інтуїтивно) так: фактура помади, 
текстура помади, тип помади, вид туші, пензлик, упа-
ковка, вага.

Побудуємо морфологічну карту, на якій відобра-
зимо можливі варіанти рішень, тобто засобів реалізації 

кожної складової (табл. 2). Вибираємо по одному при-
йнятному рішенню для кожної функції.

Перевагами пропонованої товарної інновації є такі: 
використання матової фактури є найбільш популярним 
на даний момент в індустрії краси; живильна текстура 
ефективно захищає шкіру від пошкоджень і тріщин, а 

Таблиця 1
4Р для косметики різних класів

Вид косметики Характеристика товару Місце продажу Ціна Просування
Масова косметика

Люкс (елітна, 
селективна)

Косметичні засоби 
торговельних марок, 
що належать провідним 
будинкам моди або 
компаніям з власними 
науковими інститутами та 
лабораторіями.

Спеціалізовані 
відділи косметики 
великих магазинів, 
які мають власних 
консультантів.

Дуже висока 
(покупець платить 
як за якість 
продукції, так і за її 
бренд, що становить 
приблизно 30% 
повної вартості 
товару).

Велике значення 
мають вдале 
пакуванню продукції, 
стимулювання 
великих мереж до 
продажу продукції, 
багатобюджетна 
реклама тощо.

Аптечна Продукція, що має 
лікувальні властивості.

Мережі аптек 
офлайн- та онлайн-
типів.

Висока (до 25% 
націнки аптечних 
мереж).

Стимулювання 
аптечних мереж до 
продажу встановленої 
кількості товару.

Мас-маркет Масова продукція. 
Косметика, що призначена 
для щоденного догляду, 
але яка не вирішує 
серйозних проблем.

Вільний продаж у 
різних торговельних 
точках.

Вартість 
диференційована 
залежно від 
категорії товару.

Реклама, орієнтована 
на масового 
споживача.

Мідл-маркет Проміжний клас 
між мас-маркетом та 
селективною косметикою. 
Порівнюючи її із 
селективною косметикою, 
недосвідчений покупець 
може не знайти різниці.

Вільний продаж у 
різних торговельних 
точках.

Доступна ціна. Реклама 
малобюджетна, 
упаковка продукції 
максимально проста.

Професійна косметика
Парафармацевтична Продукція, що 

використовуються для 
курсів лікувальної 
корекції різноманітних 
естетичних недоліків.

Косметичні 
кабінети.

Висока ціна. Реклама, спрямована 
на посередників, 
а саме косметичні 
кабінети, які продають 
свою продукцію 
кінцевому споживачу, 
тобто клієнту.

Засоби домашнього 
догляду

Продукція, яку можливо 
використовувати 
самостійно у домашніх 
умовах. Може слугувати 
доповненням до сеансів 
з парафармацевтичною 
продукцією.

Широкий загал 
салонів краси, 
спеціалізовані 
магазини.

Середня та 
доступна ціна.

Реклама, спрямована 
на масового 
споживача.

Нетрадиційна косметика
Органічна Продукція, що, як 

правило, має спеціальну 
сертифікацію, 
виготовляється за 
унікальними рецептурами, 
часто запатентованими.

Спеціалізовані 
торговельні мережі, 
часто аптечні 
мережі, інтернет-
магазини, посилкова 
торгівля.

Дорога з огляду на 
її властивості.

Прямий продаж, 
всебічні консультації 
клієнтів, інтернет-
реклама.

Hand-made Має специфічні 
особливості, можливе 
виготовлення 
на замовлення, 
індивідуальний дизайн, 
складові тощо

Продаж через 
б’юті-спеціалістів, 
інтернет-продажі, 
прямий продаж.

Середній ціновий 
сегмент.

Сарафанне радіо, 
соціальні мережі, 
блоги.

Джерело: сформовано з використанням джерела [13]
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Рис. 1. Тріо-групування потреб на ринку косметичних засобів
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особливо у зимовий період; стійка помада здатна три-
матися до 24 годин, не осідаючи в мікротріщинах, не 
залишаючи ніяких слідів на посуду, не втрачаючи свого 
первісного кольору; звичайна туш легко змивається та 
ідеально підходить для щоденного використання; наяв-
ність натуральних складників, що пом’якшують вії, 
зміцнюють їх біля основи, відновлюють нормальний 
рівень вологи, забезпечують надійний захисний шар; 
упаковка має зручну конструкцію та підлягає подальшій 
переробці; відсутність аналогів серед товарів конкурен-
тів; наявна технологічна база для виробництва.

Отже, ідея нового товару може бути вираженою 
такими чином: виготовлення косметичного виробу, 
який буде зачіпати такі мотиви.

Раціональні мотиви. Робиться акцент на тому, що 
помаду-туш буде зручно брати із собою, оскільки вона 
економить місце у дамській сумочці та дає змогу влас-
ниці завжди мати під рукою туш та помаду водночас.

Емоційні мотиви. Цей товар буде орієнтуватися 
на самореалізацію, оскільки ідеально підходить для 
активних жінок, які перебувають у швидкому ритмі 
життя та потребують максимальних зручностей і про-
стих рішень. Головний акцент буде спрямований на 
зручність, компактність і комфорт, що дасть змогу від-
чути себе більш впевненою та щасливою.

Опишемо товар більш детально.
Задум товару.

1) Товар за задумом. Роз-
ширення асортименту това-
рів компанії, а саме розши-
рення ширини номенклатури, 
як результат виведення нової 
товарної групи помада-туш 2 в 
1 “Due in uno”.

2) Товар у реальному вико-
нанні. Косметичний виріб – 
продукт від компанії «Ейвон», 
матова, живильна, стійка 
помада з кількова видами 
відтінків («Соковитий роже-
вий», «Рубіновий поцілунок», 
«Насичена малина», «Стигла 
вишня») вагою в 3 г та чорна 
рідка туш об’ємом у 7 мл з дов-
гою силіконовою щіточкою у 
прозоро-кольоровому комбіно-

ваному футлярі-гібриді зі скла з ультралегкою вагою 
(колір помади споживач може розгледіти через прозору 
кришку помадної частини футляра). Товар знаходиться 
у маленькій практичній упаковці.

3) Товар з підкріпленням. Гарантійний термін екс-
плуатації становить 6 місяців з моменту виготовлення. 
Висока якість (для боротьби з можливими підробками 
передбачається розроблення спеціального додатку для 
сканування QR-коду продукції камерою телефону з 
можливістю перевірки його достовірності через спеці-
ально створену базу), насичений стійкий колір, зруч-
ність нанесення, виготовлення за всіма нормами.

Попереднє дослідження цільового ринку показує, що 
готові придбати таку новинку близько 37% респонден-
тів (жінки у віці від 18 до 50 років), проте у дослідженні 
не враховано ціновий аспект, який потребує уточнення 
та подальшої конкретизації висновків щодо можливого 
розміру охоплюваного сегменту споживачів.

Висновки. Таким чином, у статті розглянуто при-
клади стратегічних інновацій у діяльності підпри-
ємств, зокрема парфумерно-косметичної галузі. Про-
аналізовано переваги товарних інновацій у рамках 
концепції стратегічних інновацій під час виведення 
та просування їх на ринку. Перспективою подальших 
досліджень є дослідження ефективності впровадження 
стратегічних інновацій у різних сегментах ринку 
залежно від різних вихідних параметрів.

Таблиця 2
Морфологічна карта для розроблення товарної інновації помади-туші “Due in uno”

Основні параметри Проміжні рішення
1 2 3 4 5

Фактура помади матова перламутрова блиск інші
Текстура помади гігієнічна зволожувальна живильна інші
Тип помади олівець-помада кремоподібна стійка рідка суха
Вид туші (за хімічним складом) звичайна водостійка інші
Вид туші (форма випуску) рідка тверда лікувальна живильна інші

Пензлик велика щіточка 
з частим ворсом

довга силіконова 
щіточка вигнута щіточка

коротка 
силіконова 

щіточка

конусна 
щіточка

Упаковка баночка футляр флакон туба інші
Об’єм туші, мл 7 8 10 12 інші
Вага помади, г 1,8 3 3,6 4 інші
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Маказан Є.В. Зовнішньоекономічні показники розвитку людського капіталу. У зовнішньоекономічній 
діяльності є багато показників, згідно з якими можна оцінити рівень розвитку тієї чи іншої країни (ВВП, ВРП, 
прибуток, рівень життя, бідність, безробіття тощо). При цьому внесок людського капіталу у створення вало-
вого внутрішнього продукту вимірюється поки не досить точно. Наприклад, не досить повно демонструється 
цінність праці і знань найманих працівників, частка людського капіталу в національному багатстві країни. 
Найважливіший ресурс – працівник – часто випадає зі сфери вимірювань у процесі управління економікою.
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той или иной страны (ВВП, ВРП, прибыль, уровень жизни, бедность, безработица и т. д.). При этом вклад 
человеческого капитала при создании валового внутреннего продукта измеряется пока недостаточно точно. 
Например, недостаточно полно демонстрируется ценность труда и знаний наемных работников, доля чело-
веческого капитала в национальном богатстве страны. Важнейший ресурс – работник – часто выпадает из 
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Постановка проблеми. У зовнішньоекономічній 
діяльності є багато показників, згідно з якими можна 
оцінити рівень розвитку тієї чи іншої країни (ВВП, ВРП, 
прибуток, рівень життя, бідність, безробіття тощо).

При цьому внесок людського капіталу у ство-
рення валового внутрішнього продукту вимірюється 
поки недостатньо точно. Наприклад, не досить повно 
демонструється цінність праці і знань найманих пра-
цівників, частка людського капіталу в національному 
багатстві країни.

Найважливіший ресурс – працівник – часто випадає 
зі сфери вимірювань в процесі управління економікою.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Концеп-
туальні засади вирішення міжнародних спорів були 
відображені в роботах низки вітчизняних і зарубіжних 
економістів, таких як Г.В. Барабашіна і С.М. Качан, 
Ф.В. Зіновієва, В.О. Дергачова, Я. Жаліло, І.В. Нові-
кова, І.А. Филькевич, С.Ф. Сутирін та ін. Ці дослі-
дження сприяли цілям найбільш повного теоретичного 
осмислення проблематики включення України в між-
народні економічні процеси, її сталого та інновацій-
ного розвитку в умовах глобалізації. 

Методикою дослідження є спостереження та сис-
темний аналіз 

Мета статті. Основною метою статті є прагнення 
звернути увагу українських суб'єктів господарювання, 
що здійснюють свою діяльність у сфері ЗЕД, на окремі 
проблемні питання, з якими вони можуть зіткнутися. 

Виклад основного матеріалу. Людина займає цен-
тральне місце в сучасних концепціях розвитку світу. 
Світова спільнота досягла компромісу в тому, що люд-
ський капітал є основним фактором процвітання як 
держав загалом, так і окремих підприємств. Під час 
дослідження проблем управління в постіндустріаль-
ному суспільстві необхідно робити акцент насамперед 
не на матеріальному процесі і матеріально-технічних 
факторах, а на людині та її характеристиках, що під-
тверджується дослідженнями зарубіжних і вітчиз-
няних учених. Р. Кроуфорд в своїй книзі «В епоху 
людського капіталу» не просто досліджує людський 
капітал, а намагається довести, що в кінці ХХ століття 
настає особлива ера людського капіталу. Відповідно до 
цього підходу головним фактором економічного зрос-
тання визнаний людський капітал.

Зараз світ вступає в нову для себе епоху постінду-
стріального розвитку, і роль людського капіталу зрос-
тає багаторазово. Сьогодні, коли відбуваються істотні 
зміни в самих різних галузях і сферах діяльності, вини-
кає новий тип суспільства, званий постіндустріальним, 
або інформаційним. На думку класика менеджменту 
П. Друкера, це суспільство не буде ні капіталістичним, 
ні соціалістичним. Це буде суспільство знань, які вже є 
ключовим ресурсом, основною продуктивною силою. 
П. Друкер доходить висновку, що в сучасну епоху тра-
диційні ресурси, фактори виробництва (капітал, праця, 
земля) стають другорядними, а на перший план вихо-
дять знання. Як наслідок, в останні десятиліття ліди-
рують галузі, пов'язані з виробництвом і розподілом 
нематеріальної продукції – знань та інформації. Саме 
в цій сфері накопичуються основні багатства світу [1].

У новій економіці, тісно пов'язаній з інформацій-
ною революцією, відбувається різка зміна співвідно-
шення між фізичним і людським капіталом. Вирішаль-
ним фактором розвитку підприємств і організацій, 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
стає людський капітал, його здатність перетворювати 
інформацію в знання.

Зовнішньоекономічна діяльність порівняно з гос-
подарською діяльністю в межах країни перебування 
підприємства є більш прибутковою, але одночасно і 
найбільш проблемною діяльністю для українського 
підприємства.

Вихід українського підприємства на міжнародні 
ринки товарів і послуг відкриває перед ним нові гори-
зонти для власного розвитку й отримання прибутку. Але, 
бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з 
іншими державами на взаємовигідній основі, завжди 
потрібно пам'ятати про проблемні питання, які вини-
кають під час здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності. Переваги, які, на перший погляд, може отримати 
український суб'єкт господарювання від зовнішньоеко-
номічної діяльності, можуть із легкістю трансформу-
ватися в недоліки і створити значну кількість проблем. 
Саме тому українському суб'єкту господарювання необ-
хідно бути обізнаним і чітко розуміти свої дії.

Під час ведення діяльності у зовнішньоекономічній 
сфері українське підприємство обов'язково повинно 
мати справу з новими для себе обставинами ведення 
бізнесу, такими як територіальна віддаленість контра-
гента, мова, суспільний і державний устрій країни його 
місцезнаходження, система права держави, відповідно 
до якої цей контрагент зареєстрований і веде свою гос-
подарську діяльність. 

Тому головними проблемами, з якими стикаються 
українські суб'єкти господарювання у сфері ЗЕД, є:

– відсутність загальнодоступної і достовір-
ної інформації про свого закордонного контрагента, 
зокрема про його ділову репутацію;

– легковажність українських суб'єктів господарю-
вання стосовно звичаїв ділового обороту, які зазвичай 
застосовуються під час ведення справ.

Вийшовши на міжнародний ринок, україн-
ські суб'єкти господарювання намагаються якомога 
швидше зайняти свою нішу й утриматися в умовах 
конкурентного ринку [2]. 

У зовнішньоекономічній діяльності є багато показ-
ників, згідно з якими можна оцінити рівень розви-
тку тієї чи іншої країни (ВВП, ВРП, прибуток, рівень 
життя, бідність, безробіття тощо).

При цьому внесок людського капіталу у ство-
рення валового внутрішнього продукту вимірюється 
поки не досить точно. Наприклад, не досить повно 
демонструється цінність праці і знань найманих пра-
цівників, частка людського капіталу в національному 
багатстві країни.

Найважливіший ресурс – працівник – часто випадає 
зі сфери вимірювань у процесі управління економікою.

Людський капітал є частиною однієї великої сис-
теми, що розвивається, тому його розвиток – це зако-
номірний процес. Безумовно, сама людина повинна 
усвідомлювати корисність власного розвитку в про-
фесійній, духовній та інших сферах свого життя. Без 
прагнення домогтися чого-небудь, бажання пізнати 
себе і навколишній світ неможлива сама ідея розви-
тку. Важливу роль в цьому процесі відіграє мотивація 
й умови, створювані для цього розвитку. Багато фірм 
розглядають інвестиції в людський капітал поряд зі 
вкладеннями у високоприбуткові активи [3]. 
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Головним чином маються на увазі інвестиції в 
освіту і здоров'я своїх працівників. Тобто повинні бути 
створені умови безперервного навчання нової техніки, 
прийомів, можливості отримання вищої професійної 
освіти. Крім цього, заходи з підтримки та турботи про 
здоров'я працівника сприяють збільшенню застосу-
вання його корисних знань і умінь, що знову ж таки 
підвищує його людський капітал. 

Тому ООН рекомендувала всім країнам світу вести 
розрахунок індексу розвитку людського потенціалу 
(ІРЛП) в межах основних умов і можливостей людини – 
довго жити, отримувати знання та мати гідний рівень 
життя. Варто сказати, для відображення і вимірювання 
цих аспектів були відібрані три показника: очікувана 
тривалість життя, рівень освіти і дохід [4].

Для вимірювання «зношеності» людського ресурсу 
пропонується застосовувати норми ООН, згідно з якими 
людина, як і основні фонди, протягом свого життя зношу-
ється. Моральний та природно-фізіологічний знос людини 
залежить від умов життєдіяльності, які зобов'язана ство-
рити для населенню держава. При цьому постійні стреси 
і труднощі життя знижують тривалість життя людини [5].

Необхідно також враховувати ступінь зносу люд-
ського потенціалу, який можна визначати щорічно 
за темпами приросту вартості людського капіталу та 
рівня споживання цього капіталу (або амортизацію). Ці 
кошти необхідні для оздоровлення, освіти, створення 
умов праці та життя, безпеки тощо.

В Україні наукові дослідження з пошуку досто-
вірних методів відображення людського потенціалу в 
реальній дійсності ведуть статистики та економісти, 
фізіологи і психологи, менеджери і фахівці з управ-
ління колективами [6].

Фізіологи вимірюють, скільки і чого людина виді-
ляє під час роботи, як змінюється при цьому темпера-
тура її тіла тощо. Психологи розробляють різні тести, 
намагаючись відбити особистісні якості людини і при-
датність її до тієї чи іншої діяльності. 

Кадровики і фахівці з управління персоналом ство-
рюють посадові інструкції, тести на знання функ-
ціональних обов'язків і сумісність кадрів, системи 
мотивації і відповідальності. Менеджери і керівники 
до нескінченності формалізують бізнес-процеси для 
оптимізації праці та інтенсивності виробництва [7].

Все це робиться з однією метою – підвищити ефек-
тивність праці і зростання людського потенціалу. Варто 
сказати, для чого організовуються науково обґрунто-
вані спостереження і вимірювання всіх ресурсів, ство-
рюються різні системи показників, що характеризують 
ті чи інші сторони людського капіталу домашнього гос-
подарства і підприємств [8].

Система показників, що характеризує людський 
капітал, повинна включати в себе такі відомості.

Якість життя населення та умови життєдіяльності:
– фізіологія людини: довголіття, здоров'я, захво-

рюваність, інвалідність, травматизм;
– інтелект: освіта, кваліфікація, знання і професій-

ний досвід;
– організаторські здібності: менеджмент, зв'язки, 

відносини тощо.
Можливості населення:
– володіння фінансовим капіталом: готівкові гроші 

і валюта, інвестиції, цінні папери, позики, акції та інші 
активи;

– володіння нефінансовим капіталом: земля, осно-
вний капітал, нематеріальні ресурси (патенти, ім'я, гуд-
віл) і запаси тощо;

– витрати на інвестиції та вартість минулих витрат 
у людський капітал;

– ефективність використання людського, фінансо-
вого та нефінансового потенціалів;

– інтенсивність використання людського, фінансо-
вого та нефінансового капіталів [9].

Пропонована система показників сприяє підви-
щенню ефективності роботи з кадрами та управління 
економікою. Варто зауважити, що вона повинна бути 
повністю переведена на єдину методологію системи 
національних рахунків, що потребують створення 
автоматизованих баз даних, відповідних міжнародним 
нормам і стандартам.

Для цього необхідна модернізація статистики та 
менеджменту як основ управлінської діяльності в 
удосконаленні та розширенні спостережень і методів 
вимірювання не тільки ресурсів і витрат, а й людського 
капіталу, точніше працівника. Повинна з'явитися сис-
тема показників, яка відображає його фізіологічну і 
соціально-економічну сутність, порівнянну з оцінкою 
фінансового та нефінансового капіталів [10].

Проблематика формування та розвитку люд-
ського потенціалу виявляється, таким чином, тісно 
пов'язаною з проблематикою економічних та інших 
можливостей різних соціальних верств і груп, тобто 
з економічною і соціальною диференціацією суспіль-
ства. Це підводить до питання про нові механізми 
соціальної солідарності, які дали би змогу пом'якшити 
несприятливі наслідки нерівності і водночас не озна-
чали би повернення до зрівняльного державного 
патерналізму радянського часу. 

Він дійсно обмежував диференціацію, але це дося-
галося на вкрай низькому загальному рівні добробуту і 
знищувало стимулюючу дію залежності між трудовим 
внеском і економічним результатом. Позбавлена зво-
ротних зв'язків економіка не могла бути ефективною. 
Щоб уникнути повторення цієї тупикової схеми, треба 
переформулювати саме завдання соціального захисту: 
прагнути не до того, щоб облагодіяти з державної або 
громадської казни якомога більше число людей, а до 
того, щоб якомога більша кількість людей не потребу-
вала державного або громадського благодіяння. Це й 
означало би підвищення самостійного економічного 
потенціалу індивіда і сім'ї [11].

Висновки. Конкурентоспроможність держави 
обчислюється як частка від ділення потужності люд-
ських ресурсів на суму всіх інших ресурсів країни. 
Якщо людський капітал менший, ніж сума всіх інших 
ресурсів країни, то коефіцієнт конкурентоспромож-
ності країни стає меншим за одиницю. У цьому разі 
країна програє в конкурентній боротьбі своїм світо-
вим конкурентам, які освоюють її природні ресурси 
на вигідних для себе умовах і невигідних для країни – 
власника цих ресурсів [12]. 

Якщо економічне зростання забезпечується більше 
ніж на 60% за рахунок людського капіталу, то фор-
мування самого людського капіталу на 2/3 залежить 
від професійної освіти, фінансових вкладень в освіту 
і науку. Фінансові вкладення України в освіту, хоча і 
ростуть в останні роки, ще відстають від подібних 
вкладень на одну людину в розвинених країнах [13].
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Михайлюк М.О. Інноваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фарма-
цевтичних підприємств. Українська фармацевтична промисловість має широкі перспективи розвитку, але стика-
ється з низкою проблем, однією з яких є надзвичайно висока вартість досліджень, а відповідно – і висока вартість 
сировини. На сучасному етапі свого функціонування фармацевтичні компанії не готові проводити масштабні та 
тривалі дослідження на умовах самофінансування. У зв’язку з цим запропоновано об’єднати ресурси фармацев-
тичних компаній, а також визначені переваги та недоліки такого об’єднання. Результатом дослідження стала інно-
ваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств.

Ключові слова: стратегія, ресурси розвитку, об’єднання, інноваційно-інтеграційна стратегія формуван-
ня ресурсів розвитку об’єднання підприємств.

Михайлюк М.О. Инновационно-интеграционная стратегия формирования ресурсов развития объеди-
нения фармацевтических предприятий. Украинская фармацевтическая промышленность имеет широкие пер-
спективы развития, но встречается с рядом проблем, одной из которых является чрезвычайно высокая стоимость 
исследований, а соответственно – высокая стоимость сырья. На современном этапе своего функционирования 
фармацевтические компании не готовы проводить масштабные и длительные исследования на условиях само-
финансирования. В связи с этим предложено объединить ресурсы фармацевтических компаний, а также опреде-
лены преимущества и недостатки такого объединения. Результатом исследования стала инновационно-интегра-
ционная стратегия формирования ресурсов развития объединения фармацевтических предприятий.

Ключевые слова: стратегия, ресурсы развития, объединение, инновационно-интеграционная стратегия 
формирования ресурсов развития объединения предприятий.
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Таблиця 1
Фінансові ресурси фармацевтичних підприємств за 2016 р., млн грн

Стаття прибутку 
ПАТ «Науково-виробничий 

центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод»

ПрАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця» ПАТ «Фармак»

Чистий прибуток 110,5 341,1 677,2
Нерозподілений прибуток 593,2 784,6 2521,5
Довгострокові кредити 50,5 8,3 372,9

Сума 754,2 1134,0 3571,6
Джерело: Складено автором за матеріалами підприємств

Mykhailiuk М.О. Innovation-integration strategy for the formation of development resources for associa-
tion pharmaceutical enterprises. The Ukrainian pharmaceutical industry has broad prospects for development, 
but meets a number of problems, one of which is the extremely high cost of research, and therefore the high cost 
of raw materials. At the present stage of their operation, pharmaceutical companies are not ready to conduct large-
scale and long-term studies on the conditions of self-financing. In this regard, it is proposed to pool the resources of 
pharmaceutical companies, as well as its advantages and disadvantages. The research resulted in the innovative and 
integration strategy of forming the resources for the development of the association of pharmaceutical enterprises.

Key words: strategy, resources of development, association, innovation-integration strategy for the formation of 
development resources for association enterprises.

Постановка проблеми. Сьогодні важливим питан-
ням для здійснення інноваційної діяльності фармацев-
тичними підприємствами є ефективне забезпечення 
та управління ресурсами. Також для досягнення успі-
хів у мінливому зовнішньому середовищі необхідна 
детально обґрунтована стратегія [1]. Українська фар-
мацевтична промисловість має широкі перспективи 
розвитку, але стикається з низкою проблем, однією з 
яких є надзвичайно висока вартість досліджень, а від-
повідно – і висока вартість сировини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі С.П. Дунда, Ю.С. Погорєловий, 
О.Л. Дивінець, О.П. Пащенко, Л.Г. Мельник та інші 
досліджують сутність розвитку системи та підприєм-
ства. О.Г. Алексєєв досліджує сутність термінів «фар-
мацевтична галузь» та «фармацевтична сфера».

Мета статті – на основі аналізу наукової літера-
тури та фінансових ресурсів фармацевтичних під-
приємств запропонувати інноваційно-інтеграційну 
стратегію формування ресурсів розвитку об’єднання 
компаній.

Теоретико-методологічною основою статті є нау-
кові праці вітчизняних і зарубіжних економістів із 
проблем управління ресурсами. Також у процесі дослі-
дження використано такі методи: аналізу та синтезу, 
порівняння, системний та узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Фармацевтична про-
мисловість посідає значне місце в економіці України, 
вона відрізняється великою наукомісткістю та розвине-
ною кооперацією. Обсяг виробництва фармацевтичних 
продуктів на ринку України має стабільну тенденцію 
до зростання (рис. 1), хоча підприємства в основному 
виготовляють лікарські засоби з імпортних, а 5% – із 
власних напівфабрикатів [8; 9].

За даними дослідження Британського наукового 
інституту Office of Health Economics, вартість дослі-
дження та виробництва нового препарату – близько 
1,5 млрд дол., що пов’язано з довгою тривалістю 
проекту розроблення нових ліків; високим ризиком, 
пов'язаним із проектом; появою грошових потоків від 
нового препарату як мінімум через 10–15 років після 

початку проекту. Українські фармацевтичні компанії не 
готові проводити масштабні та тривалі дослідження на 
умовах самофінансування (табл. 1). 

Власних фінансових ресурсів фармацевтичних під-
приємств недостатньо для проведення досліджень, 
тому пропонуємо розглянути стратегію тимчасо-
вого об’єднання ПАТ «Науково-виробничий центр 
«Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», ПрАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ «Фармак» у 
межах інвестиційного проекту «Розроблення та вироб-
ництво нового препарату від респіраторного захворю-
вання». Ключовими складниками стратегії є:

1) інновація – дослідження і випуск ліків;
2) інтеграція – об’єднання зусиль суб’єктів 

господарювання;
3) ресурси розвитку – ресурси, спрямовані на ство-

рення нового продукту.
У науковій літературі сутність поняття «ресурси 

розвитку» визначено фрагментарно, в основному через 
призму понять «розвиток системи» та «розвиток під-
приємства» (рис. 2). 

Виходячи з вищезазначеного, запропонуємо інно-
ваційно-інтеграційну стратегію формування ресурсів 
розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств. 
Попередньо окреслимо її складники на рис. 3.

У процесі об’єднання фармацевтичні компанії 
зіштовхнуться з низкою труднощів (рис. 4).

З метою запобігання виникненню можливих про-
блем під час об'єднання вважаємо необхідним:

Рис. 1. Обсяг виробництва  
фармацевтичних продуктів, млн грн

Джерело: Розроблено автором на основі [7]
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– створення єдиного органу управління та під-
писання відповідної договірної документації із зазна-
ченням розподілу прав, обов’язків і відповідальності 
фірм;

– рівномірний розподіл інвестицій кожної компанії 
у загальному капіталі об'єднання, а відповідно – рівну 
частку вкладу.

Виходячи з рис. 4 і можливих шляхів уникнення 
труднощів, об’єднання підприємств має як переваги, 
так і недоліки, але ми вважаємо, що впровадження 
інноваційно-інтеграційної стратегії є доцільним, 
тому що:

– дослідження та створення нового препарату 
проти респіраторного захворювання покращить 

Рис. 2. Сутність понять «розвиток системи», «розвиток підприємства» та «ресурси розвитку компанії»
Джерело: систематизовано автором

Рис. 3. Складники інноваційно-інтеграційної стратегії формування ресурсів  
розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств

Джерело: розроблено автором
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Сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних 
змін економічної природи, що відбуваються на 

підприємстві внаслідок протиріч у внутрішньому 
середовищі та впливів факторів зовнішнього 

середовища (С.П. Дунда [2, с. 74]). 

Цілеспрямована зміна, діяльність для 
переходу на більш високий якісний 

рівень виконуваних функцій, структури 
організації, на випуск нової продукції 

(Ю.С. Погорєловий [3]). 
Важлива передумова ефективності 

функціонування вітчизняних підприємств, 
суттєва перевага у конкурентній боротьбі та 
запорука успіху, а ринкове середовище його 
функціонування є відображенням стану та 

динаміки економічних і соціальних процесів 
(О.Л. Дивінець [4]). 

Сукупність змін економічної природи, що 
відбуваються на підприємстві під впливом 

факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, внаслідок використання ресурсів 

розвитку та приводять до переходу компанії на 
вищий якісний та кількісний рівень  

(авторське визначення). 
РЕСУРСИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ – сукупність елементів, зумовлених природними 

умовами або штучно створених людиною, здатних бути унікально поєднаними та 
раціонально використаними для ефективного виробництва товарів і послуг із 

попередньо наданим їм невідтворюваним або складно відтворюваним функціональним 
арсеналом, необхідних для максимального задоволення потреб суспільства з 

мінімально можливою шкодою для нього та навколишнього середовища  
(авторське визначення). 
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здоров’я жителів не тільки 
України, а й інших країн, що з 
економічного погляду розши-
рить ринки збуту;

– дасть змогу отримати 
прибуток у перспективі;

– дасть змогу об’єднати най-
кращі інтелектуальні ресурси 
компанії для реалізації спільної 
мети.

З огляду на вищесказане 
окреслимо інноваційно-інте-
граційну стратегію формування 
ресурсів розвитку об’єднання 
фармацевтичних підприємств 
(рис. 5). Для її реалізації необ-
хідні фінансові ресурси, які 
варто розподілити відповідно 
до вищезазначених шляхів 
уникнення можливих трудно-
щів з об’єднанням (табл. 2).

Як свідчать дані табл. 2, для 
реалізації інноваційно-інтегра-
ційної стратегії формування 
ресурсів розвитку об’єднання 
фармацевтичних підприємств 
необхідно 42 500 млн грн. Базуючись на даних фінансо-
вої звітності, за 1 рік ПАТ «Науково-виробничий центр 
«Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», ПрАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ «Фармак» здатні 
генерувати по 500 млн грн фінансових ресурсів розвитку, 
що в перспективі за 16 років становить 24 000 млн грн. 
Потреба у фінансових ресурсах становить 42 500 млн 
грн, що на 18 500 млн грн більше від теоретично мож-
ливої суми. Відповідно, виникає потреба у кредитних 
коштах. Припустимо, що ставка кредиту становитиме 
20%, тоді загальна сума повернених коштів через 16 років 
становитиме 48 239 млн грн. У разі успішної реалізації 
інноваційно-інтеграційна стратегія формування ресурсів 
розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств при-
носитиме дохід не раніше, ніж через 16 р. Для щомісяч-
ного погашення кредиту підприємства мають генерувати 
додаткові кошти (табл. 3).

Першого місяця сума погашення становитиме 
405 млн грн. Відповідно, кожному підприємству необ-
хідно мати по 135 млн грн для погашення кредиту 

щомісяця. Табл. 3 показує, що навіть у разі об’єднання 
компаній коштів для створення препарату проти рес-
піраторного захворювання недостатньо, адже суб’єкти 
господарювання не здатні покрити кредитні ресурси.

Виходячи з вищезазначеного, в сучасних економіч-
них умовах досить складно буде привести в дію інно-
ваційно-інтеграційну стратегію формування ресурсів 
розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств. 
Для її реалізації необхідно:

1) збільшення розміру фінансових ресурсів розви-
тку та вільних коштів для погашення кредиту;

2) пільгові умови кредитування (зменшення роз-
міру кредитної ставки, відстрочення суми погашення, 
фінансування уряду тощо).

Інноваційно-інтеграційна стратегія формування 
ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних під-
приємств може бути реалізована в перспективі за іншої 
політико-економічної ситуації.

Висновки. Фармацевтична промисловість посідає 
значне місце в економіці України, вона вирізняється 
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Рис. 4. Переваги та недоліки об’єднання для фармацевтичних підприємств
Джерело: розроблено автором на основі [10]

Таблиця 2
Орієнтовні фінансові ресурси та потреба коштів для реалізації інноваційно-інтеграційної стратегії 

формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств за 16 р.

Підприємство

Фінансові 
ресурси 

за 2016 р., 
млн грн

Фінансові 
ресурси 

розвитку за 
1 р., млн грн

Майбутні 
фінансові 
ресурси 

розвитку за 
16 р., млн грн

Потреба у 
фінансових 
ресурсах,
млн грн

Частка у 
капіталі 

об’єднання, %

ПАТ «Науково-виробничий 
центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод»

754,2 500 8000 14 166,66 33,33

ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця» 1134,0 500 8000 14 166,66 33,33

ПАТ «Фармак» 3571,6 500 8000 14 166,66 33,33
Сума 5459,8 1500 24000 42500 100

Джерело: Розраховано автором
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Таблиця 3
Залишок фінансових ресурсів фармацевтичних підприємств для погашення кредиту, млн грн

Підприємство
Фінансові 
ресурси за 

2016 р.

Фінансові 
ресурси 

розвитку  
за 1 р.

Фінансові 
ресурси за 
винятком 
ресурсів 
розвитку

Фінансові 
ресурси за 
винятком 

ресурсів розвитку 
за 1 місяць

Необхідні 
кошти для 
погашення 

кредиту

ПАТ «Науково-виробничий 
центр «Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод»

754,2 500 254,2 21,18 135

ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця» 1134 500 634 52,83 135

ПАТ «Фармак» 3571,6 500 3071,6 255,97 135
Сума 5459,8 1500 3959,8 329,98 405

Джерело: розраховано автором
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великою наукомісткістю та розвиненою кооперацією. 
Фармацевтичні компанії мають широкі перспективи 
розвитку, але стикаються з низкою проблем, однією з 
яких є надзвичайно висока вартість досліджень, а від-
повідно – і висока вартість сировини. Для створення 
нового продукту необхідно близько 1,5 млрд дол. Віль-
них коштів досліджуваних суб’єктів господарювання 

недостатньо, тому запропоновано об’єднати зусилля 
фармацевтичних компаній для створення інноваційно-
інтеграційної стратегії формування ресурсів розвитку 
об’єднання фармацевтичних підприємств. Визначено, 
що за сучасних економічних умов фармацевтичні під-
приємства України не готові проводити тривалі та вар-
тісні дослідження через брак фінансових ресурсів.
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УДК 656.71

Павелко В.Ю.,
кандидат економічних наук,

Генеральний директор,
ТОВ «Запорізька хендлінгова компанія»,
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»

УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ  
АЕРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ

Павелко В.Ю. Управління лояльністю споживачів послуг аеропортового комплексу. У статті авто-
ром розглянуті особливості управління прихильністю споживачів послуг аеропортового комплексу з огляду 
на специфіку аеропортової діяльності з урахуванням сегментації споживачів, а також шляхи її покращення.  
Автором доведено, що управління лояльністю споживачів послуг у діяльності аеропортів України підви-
щить ефективність аеропортових комплексів, сприятиме залученню авіакомпаній до виконання авіарейсів з 
аеропортів України, приведе до покращення якості обслуговування пасажирів та авіакомпаній та вдоскона-
лення аеропортової інфраструктури. 

Ключові слова: управління лояльністю, прихильність споживачів, сегментація споживачів, аеропорт, 
послуга.

Павелко В.Ю. Управление приверженностью потребителей услуг аэропортового комплекса. В ста-
тье автором рассмотрены особенности управления приверженностью потребителей услуг аэропортового 
комплекса, которое учитывает специфику аэропортовой деятельности с учетом сегментации потребителей, 
и пути ее улучшения. Автором обосновано, что управление приверженностью потребителей услуг в де-
ятельности аэропортов Украины повысит эффективность аэропортовых комплексов, будет содействовать 
привлечению авиакомпаний к выполнению авиарейсов из аэропортов Украины, улучшению качества обслу-
живания и усовершенствованию инфраструктуры аэропортов.

Ключевые слова: управление лояльностью, приверженность покупателей, сегментация потребителей, 
аэропорт, услуга.

Pavelko V.Yu. Customer loyalty management of airport complex services. In the article the author reviews 
the peculiarities of customers' loyalty management of the airport services, taking into account the specific features 
of the airport activity, considering the segmentation of customers and the ways of its improvement. The author has 
proved that the management of services' users loyalty in Ukraine airports' activity will increase the efficiency of 
airport complexes, will promote attract the airlines to execute flights from the airports of Ukraine, will improve the 
quality of provided services to passengers and airlines and improve the airport infrastructure as well.

Key words: loyalty management, customer priority, customer segmentation, airport, service.

Постановка проблеми. У практичній діяльності 
будь-якого підприємства управління лояльністю спо-
живачів є інструментом управління. Визначення та 
аналіз складників впливу на прихильність дає змогу 
прийняти виважені управлінські рішення та забез-
печити гарантовану довготермінову роботу підпри-
ємства, покращити економічний стан та конкуренто-
спроможність. Незважаючи на монопольний характер 
послуг аеропортового комплексу, управління при-
хильністю його споживачів сприятиме зростанню 
як прибутку аеропорту, так і рівня якості послуг, що 
надаються. 

Однак, незважаючи на світовий досвід, у аеропор-
тах України управління прихильністю споживачів не 
набуло розповсюдження, що стримує розвиток аеро-
портів та потребує подальшого розроблення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
дослідження та управління лояльністю споживачів роз-
глянуто та висвітлено у роботах іноземних та вітчиз-
няних учених, таких як Д. Аакер, А.А. Бояршинова, 
Л.І. Браун, І.В. Котлер, Ф.Ф. Райхельд, М.І. Семенова, 
П.Н. Філіп та ін.

В економічній літературі, присвяченій проблемам 
удосконалення управління аеропортовими підпри-
ємствами, більшість досліджень стосується взаємодії 
управління аеропорту, аеродрому та авіакомпаній [1], 
обґрунтування використання певної моделі управ-
ління, розгляду принципів управління [2] тощо. 

Незважаючи на велику кількість досліджень із 
питань управління лояльністю, управління та розви-
тку аеропортів, проблема дослідження та управління 
лояльністю споживачів послуг в аеропортах Укра-
їни розглянута недостатньо та потребує подальшого 
вивчення. 

Метою статті є дослідження сучасного стану сис-
тем управління прихильністю споживачів та розро-
блення рекомендацій щодо управляння лояльністю 
споживачів в аеропортах України.

Виклад основного матеріалу. Одним із голо-
вних чинників, що формують конкурентні переваги 
будь-якого підприємства, є лояльність споживачів. 
Прихильність споживачів досягається якісним обслу-
говуванням, грамотною маркетинговою політикою, 
турботою про споживачів та конкурентоспроможними 
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цінами. Саме постійне забезпечення якісного обслу-
говування, всебічний облік та задоволення потреб та 
запитів споживачів є умовою для зростання прихиль-
ності споживачів. 

Сучасний аеропорт являє собою головний центр 
авіаційної транспортної мережі, в якому виконуються 
технологічні процеси з прийому, обслуговування та 
відправлення повітряних суден та обслуговування 
пасажирів, вантажів і багажу. Таким чином, основним 
видом діяльності аеропортів є авіаційна діяльність. 
Однак кошти, що отримує аеропорт від встановле-
них аеропортових зборів, не відшкодовують витрат. 
А отже, виникає необхідність пошуку нових джерел 
доходів, що пов’язані переважно з розвитком аеропор-
тового бізнесу та вимагають нового погляду на діяль-
ність аеропортів. 

Розвитку саме неавіаційної діяльності приділяється 
особлива увага і в Керівництві з економіки аеропор-
тів Міжнародної організації цивільної авіації [3]. Від-
повідно до цього Керівництва основні статті доходів 
аеропортів становлять надходження від авіаперевезень 
та наземного обслуговування, а також доходи від неа-
віаційних (за термінологією ІКАО – «неаеронавігацій-
них») видів діяльності.

Доходи від неавіаційної діяльності в середньому 
у світі становить 46% від загальних доходів аеропор-
тів. У великих аеропортах Заходу частка комерцій-
них доходів може становити до 70%: аеропорт Інчон 
(Сеул) – 70%, аеропорт Чанги (Сінгапур) – 55% [4]. 
Саме співвідношення різних видів доходів є ключо-
вим показником ефективності менеджменту. Найкращі 
європейські та азіатські аеропорти пропонують паса-
жирам в середньому 200–250 видів додаткових послуг, 
російські аеропорти – 15–20. В середньому таку ж 

кількість неавіаційних послуг надають пасажирам і 
найбільші вітчизняні аеропорти.

Таким чином, метою діяльності будь-якого аеро-
порту є надання якісних та своєчасних послуг як авіа-
ційного, так і неавіаційного характеру. Реалізація цієї 
мети забезпечується безперервним функціонуванням 
взаємодіючих елементів аеропортового комплексу. При 
цьому, незважаючи на монопольний характер надання 
послуг, підприємства аеропортового комплексу пови-
нні приділяти значну увагу лояльності споживачів та 
проводити дослідження їхньої прихильності.

Класифікація клієнтів на певні групи за критерієм 
«споживач послуг» дає змогу визначити напрями під-
вищення якості послуг та розробити грамотну як 
тарифну, так і маркетингову політику залежно від 
цільової аудиторії, що стане передумовою зростання 
лояльності споживачів.

Відповідно до сучасної теорії сегментування спо-
живачів класифікацію необхідно здійснювати на основі 
виділення двох основних сегментів: B2B та B2C [5].

B2B (business to business, або бізнес для бізнесу) – 
це сектор ринку, в якому клієнтами організації є інші 
організації, на відміну від B2C-ринку, що передбачає 
взаємодію організації і кінцевих споживачів. Кожен із 
сегментів має свої особливості (табл. 1). При цьому є 
пряма залежність між зазначеними сегментами, вплив 
одного сегмента на інший. 

Ключовими групами споживачів послуг аеропорто-
вого комплексу, як відзначалося вище, є два сегменти: 
B2B, сформований в основному авіакомпаніями, які 
приносять значну частку доходів від авіаційної діяль-
ності, та сегмент В2С, представлений в основному 
пасажирами, які є основним джерелом доходу від неа-
віаційної діяльності.

Таблиця 1
Особливості послуг у сфері аеропортового обслуговування в сегментах В2В та В2С

Ознака Сегмент В2В Сегмент В2С

Споживач Авіаперевізники (авіакомпанії), експлуатанти, 
вантажовласники, вантажовідправники,
вантажоотримувачі 

Авіапасажири, відвідувачі аеропорту; 
особи, що здійснюють відправлення 
вантажу та багажу 

Стосунки зі споживачами Довгострокові Короткострокові
Якість обслуговування Зумовлена вимогами авіаційної безпеки 

(зниження якості неприпустиме)
Індивідуальні вимоги. Оперативне 
втручання

Лояльність (прихильність) 
споживачів

Забезпечується монопольним характером послуг аеропортової структури, однак 
потребує особливої уваги

Критерії
сегментування ринку 

За галузевою приналежністю, за типами 
авіакомпаній, що обслуговуються, та видами 
вантажів

За різними критеріями сегментування 
споживачів залежно від 
інтенсивності попиту

Номенклатура
послуг

Широка номенклатура, що зумовлено складністю 
технологічного процесу та наявністю значної 
кількості нестандартизованих послуг

Відносно невеликий перелік послуг, 
що надаються пасажирам

Інформаційна 
забезпеченість

Авіаперевізники, експлуатанти та вантажні 
компанії володіють інформацією про 
кон’юнктуру ринку послуг

Не має суттєвого значення

Ступінь стандартизації 
послуг, що надаються

Стандартизовані послуги з обслуговування 
повітряних суден, екіпажів авіакомпаній, з 
обробки вантажів. Велика роль допоміжних 
послуг

Нестандартизовані

Вид конкуренції Нецінова Цінова
Ціноутворення 
(тарифоутворення)

На певні послуги держава встановлює граничні 
ставки тарифів та зборів

Конкурентне 
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Основні критерії якості послуги аеропортового 
комплексу, що впливають на її вибір авіакомпаніями 
та пасажирами і формування прихильності, структуро-
вані в табл. 2.

Обслуговування пасажирів в аеропорту, особливо 
у період пікового навантаження, пов'язане з такими 
обставинами, як:

– змішання різних національностей та мов;
– наявність пасажирів що відлітають, багато із 

яких збуджені та налякані майбутнім польотом;
– наявність пасажирів що прибувають, які втом-

лені від польоту або від зміни часових поясів;
– наявність транзитних пасажирів, у яких можливі 

затримки рейсів, які можуть бути роздратовані або 
страждати від нудьги;

– наявність натовпу осіб, що зустрічають або 
проводжають.

Поведінка багатьох із них непередбачувана, може 
залежати навіть від погоди, не кажучи вже про аварійні 
ситуації або зниження якості обслуговування в аеропорту.

З огляду на вищезазначене, з метою управління 
прихильністю споживачів у сегментах B2B та B2C 
аеропорт повинен досліджувати якість своїх послуг та 
вживати управлінських заходів щодо її покращення.

З метою дослідження якості послуг аеропортового 
комплексу доцільно провести анкетування споживачів 
у розрізі сегментів та напрямів діяльності. Головне 
завдання анкетування полягає у визначенні рівня задо-
воленості споживачів послуг аеропортового комплексу 
на кожній стадії процесу надання послуги та виявленні 
вузьких місць, визначенні ключових напрямів удоско-
налення аеропортового обслуговування та відповід-
ному прийнятті управлінських рішень. 

За результатами опитування найбільш значущими 
критеріями вибору аеропортових комплексів спожива-
чами є [6]:

– для авіакомпаній – доступність слотів у певні 
часові інтервали (10,4% відповідей);

– для пасажирів – зручність розкладу (10,3% від 
загальної кількості відповідей). 

Результати опитування респондентів дали змогу 
дослідити рівень задоволеності якістю пасажирських 
послуг аеропортового комплексу і виявити сфери 

обслуговування, які, на думку споживачів, потребують 
поліпшення (рис. 1). 

Особливу незадоволеність у пасажирів виклика-
ють занадто довгі черги під час надання послуг із 
реєстрації квитків і оформлення багажу (28%); понад 
18% пасажирів стикалися із затримками під час видачі 
багажу та 3,5% опитаних вказали на несправності під 
час транспортування багажу. Отже, найвужчим місцем 
є послуги з обробки багажу (49,5%).

Крім цього, значна частка опитаних незадоволена 
якістю послуг із передпольотного огляду і контролю 
безпеки (20%). 

Також досліджено ступінь задоволеності спожива-
чів рівнем якості наземного обслуговування об’єктами 
аеропортового комплексу в розрізі авіаційних і неавіа-
ційних послуг (рис. 2, табл. 3). 

Найбільшу незадоволеність викликають у пасажи-
рів низька оперативність наземного обслуговування 
(49%) і низька культура обслуговуючого персоналу 
аеропорту (43%). Пасажирами були відзначені ще й 
такі негативні фактори, як неповнота інформаційного 
забезпечення – 3,0%, обмаль стендів інформації – 2,5%; 
1,0% вказали на необхідність збільшення кількості кас 
для продажу квитків. 

Під час оцінювання неавіаційних послуг високі 
ціни на послуги громадського харчування відзначили 
82,0% респондентів, 15,5% були незадоволені відсут-
ністю багажних візків; на вузький асортимент комер-
ційних об'єктів вказали 1,3% споживачів, 0,2% опита-
них незадоволені кількістю точок доступу в Інтернет. 

Слід зазначити, що звичайні програми збільшення 
лояльності споживачів (дисконтні, дисконтно-накопи-
чувальні, бонусні та бонусні каталожні), враховуючи 
специфіку діяльності, не можуть бути використані під-
приємствами аеропортового комплексу повною мірою, 
що вимагає розроблення особливих методик. 

На жаль, аеропорти України не завжди приділяють 
досить уваги аналізу факторів, які приводять до зрос-
тання прихильності з боку споживачів. Проте у разі 
правильного використання програм лояльності це при-
веде до зменшення плинності споживачів у середньому 
на 30%, збільшення оборотів на 10%, що з часом збіль-
шить прибуток на 25–80% [7]. 

Таблиця 2 
Критерії вибору аеропортових комплексів споживачами

Авіакомпанії Пасажири
Сумісність з мережею маршрутів авіакомпанії Час наземного обслуговування / Якість наземного 

обслуговування
Наявність та доступність центрів технічного 
обслуговування повітряних суден

Вартість паркінгу автомобілів в аеропорту

Розмір ставок та зборів Вартість транспортування в аеропорт
Ступінь модернізації основних об’єктів інфраструктури 
аеропорту

Кількість та якість сервісу для неавіаційних послуг 

«Ширина», «глибина» та потенціал цільового ринку 
перевезень під час виконання рейсів з аеропорту

Зручність розкладу 
Зручність трансферу через аеропорт

Доступність слотів у певні часові інтервали Ціна перевезень
Наявність конкурентів Кількість маршрутів
Забезпечення трансферних стиковок Ступінь доступності аеропорту з міста
Маркетингова підтримка Надійність авіакомпанії-перевізника 
Рейтинги оцінювання аеропортової структури Імідж та транспортна безпека аеропорту
Рівень безпеки в аеропорту Наявність програм для часто літаючих пасажирів
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28% 

20% 
18% 

10% 

8,50% 

8% 

3,50% 
2,50% 1,50% 

Черги при реєстрації та оформлені багажу 

Тривалий процес контролю авіабезпеки 
пасажирів 
Затримка при видачі багажу 

Відсутність оперативної інформації 

Відсутність компенсації при неякісному 
обслуговуванні 
Незадовільна робота в нестандартних 
ситуаціях 
Несправності при транспортуванні 
багажу 
Недоліки в наданні додаткових послуг 

Інші 

Таким чином, незважаючи на монопольний харак-
тер надання послуг, підприємства аеропортового комп-
лексу повинні приділяти значну увагу лояльності спо-
живачів, оскільки вона є умовою формування стійкого 
та довготермінового клієнтського активу, надає конку-
рентні переваги та гарантію фінансового зростання.

Висновки з проведеного дослідження. У практичній 
діяльності будь-якого підприємства управління лояль-
ністю споживачів є інструментом управління. Визначення 
та аналіз складників впливу на прихильність дає змогу 
прийняти виважені управлінські рішення та забезпечити 
гарантовану довготермінову роботу підприємства, покра-
щити економічний стан та конкурентоспроможність. 

Ключовими групами споживачів послуг аеропор-
тового комплексу є два сегменти: B2B, сформований в 
основному авіакомпаніями, які приносять значну частку 

Рис. 2. Результати опитування респондентів щодо задоволеності якістю авіаційних послуг 
аеропортового комплексу (% від загальної кількості відповідей)

Рис. 1. Результати опитування респондентів щодо задоволеності якістю послуг  
аеропортового комплексу (% від загальної кількості відповідей)

Таблиця 3
Результати опитування респондентів  

щодо задоволеності якістю неавіаційних послуг 
аеропортового комплексу

Недоліки 
% від загальної 

кількості 
відповідей

Високі ціни в точках громадського 
харчування 82,0%

Відсутність багажних візків 15,5%
Вузький асортимент комерційних 
об'єктів 1,3%

Нестача точок інтернет-доступу 0,2%
Відсутність пунктів обміну валюти 0,1%
Інше 1,0%

 

49% 

43% 

3,00% 
2,50% 

1,50% 
1,00% 

Неналежна оперативність 
наземного обслуговування 
Низька культура персоналу 
аеропорту  
Неповнота інформаційного 
забезпечення 
Обмаль інформаційних стендів 

Обмаль кас для продажу квитків 

Інші 
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доходів від авіаційної діяльності, та В2С, представле-
ний в основному пасажирами, які є основним джерелом 
доходу від неавіаційної діяльності. З метою управління 
прихильністю споживачів (як у сегменті B2B, так і у B2C) 
аеропорт повинен досліджувати якість своїх послуг та 
вживати управлінських рішень щодо її покращення.

Незважаючи на монопольний характер надання 
послуг, підприємства аеропортового комплексу пови-
нні приділяти значну увагу лояльності споживачів, 
оскільки вона є умовою формування стійкого та дов-
готермінового клієнтського активу, надає конкурентні 
переваги та гарантію фінансового зростання.
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tion goods. In the article is substantiated necessary of budgeting process for calculation costs of goods, achieve-
ment of methods management financial and material recourse to optimization by ways composition plans costs and 
revenues money mains and also methods calculation “direct-costing” and “absorption-costing”. The practical value 
by these article is schematic reflection a process formatting of basis budget enterprises, a conception of calculation 
costs and quantities equivalent in non-process system budgeting, to comparison of results and calculation part over-
head costs on unit goods at different amount her production and realization.
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Постановка проблеми. Ефективне управління 
фінансами підприємства можливе лише за планування 
всіх фінансових потоків, процесів і взаємозв’язків 
господарюючого суб’єкта. Технології бюджетування 
в нашій країні ще не сформувалися у вигляді стійкої і 
поширеної методології.

Аналізуючи опубліковані праці та наявну практику 
формування собівартості продукції з використанням 
даних фінансового аналізу, можна стверджувати, що в 
них недостатньо простежуються специфічні моменти, 
зумовлені галузевими особливостями функціонування 
підприємств. Крім того, наявна натепер методика фор-
мування собівартості й розподілу непрямих витрат 
орієнтується в основному на ручні методи обробки 
інформації, тоді як ринкова економіка вимагає швид-
кого і своєчасного управління витратами. Ці недоліки у 
формуванні повної собівартості продукції на практиці 
приводять до прийняття недосконалих управлінських 
рішень, що негативно впливає на фінансові результати 
діяльності суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичне обґрунтування щодо проблем планування 
собівартості та бюджетування на підприємствах роз-
кривають учені-економісти: Дж. Антос, Д. Бримсон, 
М.М. Винниченко, В.Є. Хруцький, В.П. Савчук та ін. 
У їхніх працях запропоновано різні підходи до класифі-
кації бюджетів господарючих суб’єктів, основних про-
блем упровадження та отримані позитивні результати.

Але сьогодні у фінансовому менеджменті бюдже-
тування практично використовується українськими 
господаруючими суб’єктами рідко. Це пояснюється 
нестабільністю економіки, наростанням інфляційних 
процесів, недосконалістю податкового законодавства, 
високим ступенем невизначеності на українському 
ринку та іншими обмежуючими факторами, а також 
небажанням багатьох власників та керівників вкла-
дати кошти в малоефективний, на їхню думку, процес. 
На недостатньо належному рівні проводяться також 
науково-практичні дослідження щодо застосування 
процесу бюджетування під час розрахунку собівар-
тості продукції.

Формулювання цілей статті. Мета статті – надати 
теоретичне та методичне обґрунтування процесу 
бюджетування для розрахунку собівартості продукції, 
досягнення оптимізації методів управління фінансо-
вими та матеріальними ресурсами.

Виклад основного матеріалу. Основне завдання 
і зміст поточного бюджетування полягає в тому, щоб 
заздалегідь спланувати (передбачити) поведінку функ-
ції поточної потреби у фінансуванні та адекватним 
чином відреагувати: вчасно і дешевше знайти потрібні 
фінансові ресурси (тобто отримати кредит) або най-
ефективніше використовувати тимчасово вільні фінан-
сові кошти (вигідно їх вкласти) [3; 5].

Керівникам господарюючого суб’єкта необхідно 
сформулювати первинний перелік вимог до системи 
бюджетування, навіть якщо він і не буде повним. На 
наш погляд, до основних завдань бюджетування можна 
віднести:

– управління грошовими коштами господарюючого 
суб’єкта;

– обґрунтування його витрат;
– забезпечення позитивного грошового потоку;
– забезпечення координації, кооперації і комуніка-

ції підрозділів господарюючого суб’єкта; 
– мотивацію співробітників [5, 7].
Нині більшість підприємств у практичній діяль-

ності під час упровадження системи бюджетування 
мають методичні й організаційні проблеми.

Досвід господарюючих суб’єктів, які впровадили 
бюджетування, показує, що, як правило, найважче в 
бюджетуванні – етап його впровадження.

А приватизовані підприємства отримали в спадок 
величезний досвід укладання не потрібних у ринко-
вій економіці документів. Тому принципово важливим 
є рішення менеджменту про впровадження процесу 
бюджетування в новому реальному масштабі ціннос-
тей. І з цього моменту розпочинається робота, основні 
етапи якої відображені на блок-схемі (рис. 1).

Як показано на схемі, етап розроблення системи 
бюджетування є найбільш комплексним і трудомістким.

На думку фахівців [3, 4, 5], методи бюджетного 
управління досі недооцінюються суб’єктами госпо-
дарювання саме тому, що застосовуються частинами: 
в бюджетному плануванні або фінансовій звітності 
(часто і зовсім не застосовуються). На наш погляд, сис-
тема фінансового планування передбачає, щоб і пла-
нування, і звітність були елементами єдиної системи 
бюджетного управління. Тільки в цьому разі бюджетне 
управління стає управлінням, менеджментом.

Ось чому необхідно створювати єдиний ланцю-
жок: ставити цілі, перетворювати їх у фінансові плани, 
потім забезпечувати систему реалізації цих планів.

На наш погляд, основні принципи та підходи у 
впровадженні системи бюджетування повинні поля-
гати у розробленні системи комплексу бюджетів, почи-
наючи з формування основного бюджету.

Основний бюджет – це фінансове, кількісно визна-
чене вираження маркетингових і виробничих планів, 
необхідних для досягнення визначених цілей.

Для чого потрібен основний бюджет? За оцінками 
спеціалістів [3, 4, 5 ], через те, що підприємства не 
формують річних та квартальних бюджетів, вони втра-
чають за рік до 20% своїх доходів (прибутку).

Щоб уникнути цих втрат, потрібно постійно порівню-
вати бюджет із фактичними даними, аналізувати відхи-
лення, підсилювати сприятливі і зменшувати несприят-
ливі тенденції, вдосконалювати методологію планування.
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Наші дослідження показали, що, наприклад, ПАТ 
«Теплий дім» під час упровадження системи бюдже-
тування досягло збільшення річного грошового потоку 
на 9,0 млн. грн. і знизило дебіторську заборгованість 
більш ніж на 2,5 млн. грн.

На ПрАТ «Володарка» основний бюджет дав змогу 
керівництву побачити, що реальна потреба у фінансу-
ванні за рахунок кредитів банків на 6,4 млн. грн. нижча, 
ніж планувалося фінансовим відділом, крім того:

– припинилися затримки із виплатою заробітної плати;
– збільшилося завантаження обладнання з 68% до 

91%; 
– припинилися перебої постачання матеріалів;
– припинено зростання кредиторської заборгованості;
– збільшився потік грошових коштів більш ніж на 

5,0 млн. грн.
Основний або загальний бюджет включає три 

обов’язкових фінансових документи:
– прогноз прибутків та збитків;
– прогноз про рух грошових засобів; 
– прогноз балансового звіту.
Процес бюджетування, на наш погляд, умовно 

можна розділити на дві складові частини:
– формування операційного бюджету;
– формування фінансового бюджету.
Найбільш обґрунтовано розглянули технологію 

підготовки операційного бюджету такі науковці, як 
М. Винниченко, В. Савчук, В. Кондратьєв [2, 3, 4, 5].

Ми погоджуємося з необхідністю розроблення опе-
раційних, фінансових та допоміжних бюджетів, які 
необхідно розробляти для кожного центру відповідаль-
ності (ЦВ) та підприємства загалом.

На наш погляд, операційний бюджет повинен вклю-
чати такі бюджети, як складники:

– продажу;
– виробництва;
– виробничих запасів;
– прямих затрат на матеріали;
– виробничих накладних витрат;
– прямих затрат на оплату праці;
– комерційних витрат;
– управлінських витрат.
Одночасно розробляють фінансові бюджети, а саме:
– руху грошових коштів (БРГК);
– прогнозний баланс (ПБ);
– прогнозний звіт про прибутки, або бюджет дохо-

дів та видатків (ПБДВ);
– податкові бюджети (ПДВ, податок на прибуток, 

податки у складі собівартості продукції, штрафні санк-
ції, пені);

– інвестиційний бюджет (ІБ).
Розроблення допоміжних бюджетів необхідна для 

планування невиробничих витрат (наприклад, витрати 
на утримання соціальної сфери).

Запропонована нами методика підготовки осно-
вного бюджету відображена схемами (рис. 1 і 2), де 
відображені типові операційні бюджети, які містять 
вартісні та натуральні показники.

У системі фінансового менеджменту для великих 
господарюючих суб’єктів необхідно розробляти всі 
основні бюджети (БРГК, ПБ, ПБДВ, ІБ) для консолі-
дації усіх центрів фінансової відповідальності (ЦФВ).

Наприклад, в процесі бюджетування для розра-
хунку собівартості продукції доцільно використову-

вати таку класифікацію, яку запропонували науковці 
[1, 2, 3, 4, 5]:

– систему розрахунків собівартості виробленої 
продукції;

– систему розрахунків собівартості проданої продукції;
– систему управління витратами за відхиленнями.
Для розроблення бюджету собівартості продукції 

необхідно визначити, наскільки економічно обґрунтовано 
здійснено розподіл постійної частини накладних витрат. 
Суттєву роль при цьому відіграє тип виробництва: оди-
ничний (замовна система) або опосереднений (попро-
цесна система: серійне та масове виробництво) [4, с. 252].

Доцільно розглядати більш детально кожну сис-
тему розрахунку собівартості продукції.

1. Замовна система розрахунку собівартості має 
такі характерні ознаки:

– продукція виробляється на замовлення (одиничне 
виробництво);

– витрати на виробництво виробу переходять в 
окремі одиниці товарно-матеріальних засобів;

– облік витрат повинен бути локалізованим для 
кожного виду замовлення продукції або робіт.

Замовна система розрахунку собівартості, як пра-
вило, відповідає одиничному типу виробництва. Осно-
вою розрахунку собівартості є калькуляція, у якій відо-
бражаються витрати на матеріали, заробітну плату і 
накладні витрати, які мають безпосередньо відношення 
до виконання конкретного виду замовлення. Калькуля-
ція є основою розрахунку собівартості одиниці продук-
ції і формування ціни. Конкретному виробу або групі 
виробів присвоюється конкретний номер, на якому аку-
мулюються всі витрати, пов’язані з виконанням цього 
замовлення. Завдання аналізу полягає у виявленні від-
повідності кожної статті витрат технологічній доку-
ментації, технологічним процесам і оптимальному роз-
рахунку загальної суми накладних витрат, які повинні 
відноситися до конкретного замовлення. У разі невідпо-
відності планової і фактичної суми накладних витрат під 
час виконання замовлення необхідно проаналізувати, з 
яких причин виникли відхилення. Крім того, необхідно 
виявити, наскільки вони обґрунтовані [12; 15]. 

2. Попроцесна система розрахунку собівартості 
має такі характеристики:

– використовується для виробництва невеликих партій;
– витрати не можуть бути прямо локалізовані за 

окремими видами продукції;
– витрати повинні рівномірно розподілятися за 

окремими видами продукції (сума сумарних витрат 
розподіляється на кількість одиниць виробів).

Попроцесна система потребує точного визначення 
виробничої програми з урахуванням виробничих потуж-
ностей. Такий підхід дає змогу більш достовірно розра-
хувати необхідні ресурси: прямі матеріальні та пряму 
заробітну плату. Планування накладних витрат у попро-
цесній системі здійснюється відповідно до припус-
тимого споживання допоміжних ресурсів: матеріалів, 
заробітної плати та інших витрат виробничими цехами.

Певні труднощі під час формування собівартості та 
ціни на окремі вироби має незавершене виробництво, 
бажано використовувати так зване поняття «еквіва-
лентні вироби» [8; 15].

Тому ключова концепція розрахунку собівартості у 
попроцесній системі є еквівалентною одиниці продук-
ції, яка враховує такі положення:
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– використовують поняття товарно-матеріаль-
них запасів незавершеного виробництва, яке формує 
витрати певного періоду;

– товарно-матеріальні запаси незавершеного вироб-
ництва на початок і кінець періоду визначаються як 
завершені;

– вводиться поняття еквівалентних одиниць продукції.
Останнє положення зводиться до того, що дві напівза-

вершені одиниці продукції еквівалентні окремій одиниці 
готової продукції. Наприклад, 6000 одиниць, які завер-
шені на 80%, еквівалентні 488 одиницям готових виробів.

У цьому разі, на наш погляд, бажано ввести таке 
поняття, як «конверсійні витрати» – сума прямої заро-
бітної плати і виробничих накладних витрат.

Розглянемо на прикладі розрахунок кількості 
еквівалентних виробів (таблиця 1) з використанням 
методу FIFO («перший прийшов – перший пішов»). 
Цей метод враховує всі елементи і передбачає, що 
спочатку будуть виготовлені вироби, які є незаверше-
ними та які мало підприємство на початок періоду, а 
тільки потім інші [3; 4].

Нами був використаний такий метод на ПрАТ 
«Маяк» для розрахунку собівартості протягом 
2014–2016 років. А один із підрозділів підприємства, 
що виготовляє корпуси інкубаторів «Квочка» згідно з 
повним технологічним циклом, де основою є термічна 
обробка (пресування) й електроліз, розраховує собівар-
тість процесу виробництва таким чином (табл. 2).

У таблицях 3 і 4 відображаються розрахунки собі-
вартості одиниці продукції першого і другого техноло-
гічного процесів виробництва інкубаторів «Квочка».

Розрахунок собівартості після другого технологіч-
ного процесу містить додатковий елемент – собівар-
тість першого технологічного процесу.

У процесі фінансового аналізу необхідно виявити 
достовірність формування витрат із кожного техноло-
гічного процесу, а також загальну суму витрат [3; 5].

Порівняння формування собівартості за мето-
дами «Директ-костинг» і «Абзорпшен-костинг» у сис-
темі бюджетування [2; 3].

1. Основні відмінності двох методів – це порядок 
розподілу постійних накладних витрат між періодами, 
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Рис. 2. Блок-схема формування основного бюджету підприємства
Примітка. На запропонованій блок-схемі відображена лише логічна послідовність процесу бюджетування і не відо-
бражені всі можливі зв’язки між системою бюджетів.
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Таблиця 1
Приклад розрахунку кількості еквівалентних виробів

Прямі матеріальні витрати, грн. Конверсійні витрати, грн.
Незавершене виробництво на початок періоду
6000 одиниць (100% – 100%)
6000 одиниць (100% – 80%) 1200
Кількість одиниць, розпочатих та завершених 
за звітний період 36 000 36 000

15 000 одиниць 80% завершення 12 000
15 000 одиниць 20% завершення 3000
Кількість еквівалентних одиниць 48 000 40 200

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку собівартості корпусів інкубаторів «Квочка»

Технологічний процес 1 Технологічний процес 2
Незавершене виробництво на початок періоду, одиниць – –
Загальна кількість виробів, оброблених під час виконання 
технологічного процесу 10 000 9000

Загальна кількість виробів, оброблених під час виконання 
технологічних процесу, які передаються на наступний 
технологічний процес або на склад готової продукції

9000 8000

Ступінь завершеності незавершеного виробництва, у т.ч. 1000 1000
Матеріальні витрати 75% 100%
Конверсійні витрати 55% 75%

Таблиця 3
Розрахунок собівартості одиниці продукції з першого технологічного процесу

Складники собівартості Загальні 
витрати, грн.

Готова 
продукція, 

одиниць

Незавершене 
виробництво, 

одиниць

Всього 
еквівалентних 

одиниць

Собівартість 
одиниці, грн.

Матеріали 2 000 000 9 000 750 9 750 205, 13
Конверсійні витрати 1 400 000 9 000 550 9 550 146,60
Всього 3 400 000 351,73
Собівартість незавершеного виробництва, грн.
Матеріали 187 598
Конверсійні витрати 80 630 234 430
Собівартість продукції 3 165 570
Всього 3 400 000

Таблиця 4
Розрахунок собівартості одиниці продукції з другого технологічного процесу

Складники собівартості
Загальні 
витрати, 

грн.

Готова 
продукція, 

одиниць

Незавершене 
виробництво, 
еквівалентних 

одиниць

Всього 
еквівалентних 

одиниць

Собівартість 
одиниці, грн.

Собівартість першого 
технологічного процесу 3 165 570 8000 1000 9000 351,73

Матеріали 1 500 000 8 000 1 000 9 000 166,67
Конверсійні витрати 2 100 000 8 000 750 8 750 240,0
Всього 6 765 570 758,40

Собівартість незавершеного виробництва, грн.
Собівартість першого 
технологічного процесу 351 730

Матеріали 166 670
Конверсійні витрати 180 000 698 370
Собівартість готової продукції 6 067 200
Всього 6 765 570
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для яких розраховується собівартість продукції. В еконо-
мічній літературі розглядаються різні погляди з питань 
вибору періоду для віднесення постійних виробничих 
накладних витрат до витрат на реалізацію, тобто період 
здійснення (період дійсної появи цих витрат) або період, 
у якому реалізується продукція (послуги). 

Економісти, які дотримуються використання методу 
повної собівартості «абзорпшен-костинг», вважають, 
що загальновиробничі витрати є важливим складником 
витрат, які беруть участь у формуванні витрат на продук-
цію, яка виготовляється, тому загальновиробничі витрати 
у повному обсязі повинні враховуватись у собівартості 
виробленої продукції, у т.ч. і їх постійна частина.

Економісти, які дотримуються методу «директ-кос-
тинг», дотримуються іншого погляду: постійні вироб-
ничі витрати – це витрати, які пов’язані з підтриманням 
виготовлення продукції, тобто сприянням виробництву, 
тому їх не потрібно ув’язувати з виробництвом конкрет-
ної одиниці продукції. Постійні витрати повинні врахо-
вуватися як періодичні і відноситися відразу до реалі-
зованої продукції без включення до її собівартості [5].

Розглянемо це на прикладі підприємства ПрАТ 
«Маяк», зіставлення результатів та розрахунки частки 
накладних витрат на одиницю продукції за різних 
обсягів виробництва (обсяг продажу у розрахунках до 
уваги не беремо) наведено у таблиці 5.

Вихідні дані: оцінка операційного прибутку, розра-
хованого з використанням вищезазначених двох мето-
дів. Обсяг продажу незмінний, підприємство виробляє 
один продукт.

1. Ціна за одиницю продукту 1500,0 грн.
2. Змінні витрати на одиницю продукту 900,0 грн.
3. Сума постійних накладних витрат щомісячна 

200,0 тис. грн.
4. Оптимальна кількість виробів у одному періоді 

500 одиниць.
5. Загальногосподарські накладні витрати за місяць 

120,0 тис. грн.
На початок 1-го періоду на складі готової продукції 

запасів товарів не було, сума постійних загальновироб-
ничих витрат за місяць становила 150,0 тис. грн., сума 
постійних загальногосподарських витрат у періоді – 
100,0 тис. грн. 

Приклад розрахунку калькулювання собівартості 
продукції за методом «директ- костинг» наведено в 
таблиці 6.

Приклад розрахунку калькулювання собівартості 
продукції за методом «абзорпшен-костинг» наведено 
в таблиці 7.

Принципові розбіжності між розрахунковими схе-
мами очевидні.

Сума прибутку, отриманого підприємством за п’ять 
місяців, практично однакова і становить 283,0 тис. грн.

1. Метод калькулювання собівартості продукції 
“Direct-costing” незалежно від облікової політики на 
підприємстві, на наш погляд, є необхідним в управлін-
ському обліку, тому що [3, 4, 5]:

– ґрунтується на обліку конкретних виробничих 
витрат;

– передбачається розподіл витрат на постійні та 
змінні і, відповідно, є можливість проводити фінансо-
вий аналіз беззбитковості; 

– вся сума постійних витрат відноситься до фінан-
сового результату і не розподіляється за окремими 
видами продукції;

– дає можливість більш гнучкого ціноутворення, 
внаслідок чого конкурентоспроможність продукції 
збільшується і зменшується ймовірність затоварення 
продукції на складах підприємства;

– дає можливість розраховувати прибуток, який 
приносить продаж кожної додаткової одиниці продук-
ції, і, відповідно, дає можливість формувати ціни та 
знижки на певний обсяг продажу;

– запаси готової продукції на складах підприємства 
оцінюються тільки за змінними витратами.

2. Метод повної собівартості “Absorption–costing”:
– найчастіше застосовується на підприємствах України;
– переважно використовується підприємством для 

зовнішньої звітності;
– ґрунтується на розподілі всіх витрат, які форму-

ють собівартість продукції, за видами продукції, тобто 
передбачає розрахунок повної собівартості продукції 
(послуг);

– передбачає поділ витрат на прямі та непрямі;
– запаси готової продукції на складах підприємства 

оцінюються за повною собівартістю;
– найчастіше використовується на підприємствах, 

які виробляють тільки один продукт, або декілька про-
дуктів, але з незначним обсягом щодо основного;

– сума загальновиробничих витрат суттєво зміню-
ється від періоду до періоду;

– за наявності довгострокових контрактів підпри-
ємства на виконання певного обсягу робіт.

Важливими умовами оптимізації та контролю за 
накладними витратами є його ритмічна робота, а також 
орієнтація на фактичні обсяги виробництва і продажу 
продукції. Тому правильно організована система дасть 
змогу забезпечити високий рівень ефективності управ-

Таблиця 5
Вихідні дані для розрахунку собівартості продукції

Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-й період 5-й період
Обсяг продажу 500 480 520 500 530
Обсяг виробництва 500 500 500 550 480
Розрахунок накладних витрат на одиницю продукції при різних обсягах виробництва, грн.

Показники 1-й період 2-й період 3-й період 4-й період 5-й період
Постійні накладні витрати 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Постійні накладні витрати на одиницю 
продукції 200 200 200 182 208

Змінні накладні витрати на одиницю 300 300 300 273 313
Сумарні накладні витрати на одиницю 500 500 500 455 521
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Таблиця 7
Метод калькулювання собівартості продукції «абзорпшен-костинг» («Absorption-costing»), тис. грн.

1-й період 2-й період 3-й період 4-й період 5-й період
Запаси готової продукції на складі 
на початок періоду 24,0 60,0

Виробничі витрати 600,0 600,0 600,0 660,0 576,0
Запаси готової продукції на складі 
на кінець періоду
Собівартість реалізованої продукції 600,0 576,0 624,0 600,0 612,0

Обсяг продажу 750,0 720,0 780,0 750,0 795,0
Валовий прибуток 150,0 144,0 156,0 150,0 183,0
Загальногосподарські витрати 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Чистий прибуток 50,0 44,0 56,0 50,0 83,0

1 (Обсяг виробництва – Обсяг реалізації ) х (повна собівартість одиниці продукції)

241 601 241

ління матеріальними і фінансовими ресурсами підпри-
ємства, забезпечити кардинальне підвищення фінансо-
вої стійкості підприємства, запобігти економічним та 
фінансовим ризикам.

Використання системи гнучкого планування наклад-
них витрат дає змогу своєчасно виявити зміни в їхній 
структурі та своєчасно вносити корективи в плани під-
приємства, які певною мірою залежать від цих змін.

Гнучке планування накладних витрат дає підприєм-
ству можливість розраховувати певні інтервали, усеред-
ині яких може змінюватись обсяг базового показника, 
а також можливість розрахунку планованого обсягу 
накладних витрат для кожної точки цього інтервалу. На 
прикладі підприємства розглянемо переваги системи 
гнучкого планування накладних витрат загалом.

Умовний приклад. Підприємство легкої промисло-
вості планує пошити у 2-му кв. 2017 р. 15 000 одиниць 
чоловічих костюмів, а у 3-му кв. – 16 000 одиниць. 
Обсяг накладних витрат, що планується, наведений у 
таблиці 8. За підсумками роботи у 2-му кв. 2017 р. під-
приємство забезпечило пошиття 14 500 одиниць чолові-
чих костюмів, а у 3-му кв. – 16 300 одиниць, а фактичні 
витрати відрізняються від тих, що були заплановані.

У процесі фінансового аналізу необхідно здійснити 
оцінку суми накладних витрат, враховуючи фактичну 
кількість пошиття чоловічих костюмів у кожному квар-

талі. Звичайний аналіз звіту плану підприємства наве-
дений у таблиці 9.

У процесі фінансового аналізу необхідно зіставити 
дані розробленого гнучкого плану накладних витрат за 
перший і другий квартали з даними аналізу звичайного 
плану та звіту використання накладних витрат.

Дані аналізу використаних накладних витрат пока-
зують, що непрямі матеріали, запасні частини, витрати 
на нетехнологічні енергоносії – змінні накладні 
витрати – залежать від виконання обсягів пошиття 
чоловічих костюмів, амортизаційні відрахування – 
постійна частина накладних витрат.

Головною особливістю гнучкого плану накладних 
витрат є їх не-встановлення для різних значень обра-
них базових показників. У нашому прикладі гнучкий 
план накладних витрат і звіт про їх виконання наве-
дено в таблиці 10.

Постійні накладні витрати тому і постійні, що їх 
виникнення, як і розмір, ніяк не пов’язані з виробництвом 
цього продукту або з певною діяльністю. Тому під час 
формування суми накладних витрат загалом по підпри-
ємству постійні витрати додають до змінної їх частини. 

Новий варіант звіту про виконання плану підпри-
ємством у другому кварталі 2017 р. свідчить про кар-
динальні зміни: замість економії у сумі 7,0 тис. грн. 
виявилися перевитрати на 2,6 тис. грн.

Таблиця 6 
Метод калькулювання собівартості продукції «директ-костинг» («Direct – costing»), тис. грн.

1-й період 2-й період 3-й період 4-й період 5-й період
Запаси готової продукції на складі на 
початок періоду 18,0 45,0
Виробничі змінні витрати 450,0 450,0 450,0 495,0 432,0
Запаси готової продукції на складі на 
кінець періоду
Собівартість реалізованої продукції 
за змінними витратами

450,0 432,0 468,0 450,0 459,0

Постійні загальновиробничі витрати 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Сумарні виробничі витрати 600,0 582,0 618,0 600,0 609,0
Обсяг продажу 750,0 720,0     780,0 750,0    795,0
Валовий прибуток 150,0 138,0 162,0 150,0 186,0
Загальногосподарські витрати 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Чистий прибуток 50,0 38,0 62,0 50,0 86,0

1 (Обсяг виробництва – Обсяг реалізації) х (змінні витрати на одиницю продукції)

451 181181
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Таблиця 8
Приклад звичайного плану накладних витрат підприємства станом на 31 червня і 30 вересня 2017 р., тис. грн.

2-й квартал 3-й квартал
Запланована до пошиття кількість чоловічих костюмів, одиниць 15 000 16 000

Сума запланованих накладних витрат
Витрати на непрямі матеріали 70,0 80,0
Запасні частини та комплектуючі до обладнання 120,0 140,0
Витрати на нетехнологічні енергоносії 100,0 80,0
Амортизаційні відрахування 2400,0 2430,0
Всього витрат 2690,0 2730,0

Таблиця 9
Звичайний звіт про виконання плану пошиття та використання накладних витрат  

по підприємству станом на 30.06.2017 р. та на 30.09. 2017 р., тис. грн.

Показники 2-й кв. 2017 р. 3-й кв. 2017 р.
План Факт Відхилення План Факт Відхилення

Кількість пошитих чоловічих костюмів, одиниць 15 000 14 500 – 500 16 000 16 300 +300
Сума накладних витрат

Витрати на непрямі матеріали 70,0 68,0 –2,0 75,0 77,0 +2,0
Запасні частини та комплектуючі до обладнання 120,0 118,0 –2,0 130,0 133,0 +3,0
Витрати на нетехнологічні енергоносії 100,0 97,0 –3,0 105,0 107,0 +2,0
Амортизаційні відрахування 2400,0 2400,0 0 2430,0 2430,0 0
Всього витрат 2690,0 2683,0 –7,0 2740,0 2747,0 +7,0

Таблиця 10
Гнучкий план накладних витрат підприємства станом на 31.03.2016 р., тис. грн.

Обсяг продукції, що планується до пошиття Рівень виробництва, одиниць
Обсяг накладних витрат, що планується 
підприємством

Норматив грн. 
за од. продукції 13 000 14 000 15 000 16 000

Витрати на непрямі матеріали 4,67 60,7 65,4 70,0 74,7
Запасні частини та комплектуючі до 
обладнання 8,0 104,0 112,0 120,0 128,0

Витрати на нетехнологічні енергоносії 6,67 87,9 93,4 100,0 106,7
Амортизаційні відрахування – 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0
Всього витрат 2652,6 2670,8 2690,0 2709,4

Гнучкий план накладних витрат дає змогу порівняти 
реальні результати діяльності, виходячи з реального 
обсягу виробництва. У разі відхилень у змінних витра-
тах (основні матеріали, основна заробітна плата, техно-
логічні енергоносії) необхідно у процесі фінансового 
аналізу виявити причини таких змін. Це можуть бути:

– зростання цін на матеріали та енергоносії;
– підвищення трудомісткості на виготовлення окре-

мих деталей, вузлів або виробу загалом, зміни тарифів 
на оплату праці основних робітників.

У разі об’єктивних причин змін змінних витрат 
фінансовим менеджерам необхідно внести у розра-
хунки певні корективи.

Висновки. Запровадження системи бюджетування 
на підприємствах дасть змогу запобігти традиційним 
недолікам у системі планування, формування доходів 
і витрат, зокрема шляхом забезпечення достовірності 
визначення собівартості продукції, а також оптималь-
ного і раціонального використання фінансових, мате-
ріальних та трудових ресурсів.
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ВІЗУАЛЬНИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ (ВІТРИНІСТИКА)  
ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ

Розумей С.Б., Долюк А.В., Семененко К.Ю. Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як засіб про-
сування товару. У статті розкрито сутність поняття «вітрина» як інструменту візуального мерчандайзингу, 
що сприяє просуванню товару. Визначено основні цілі застосування вітрини у мерчандайзингу та можли-
вості підвищення потоку споживачів за рахунок їх використання. Узагальнено основні види вітрин та ви-
значена їх характеристика. Розглянуто чинники та правила, які застосовуються під час вибору ефективної 
концепції вітрини. Проведено дослідження використання різних видів вітрин у магазинах Києва. 

Ключові слова: візуальний мерчандайзинг, вітриністика, потік споживачів, концепція “message”, екс-
позиція.

Розумей С.Б., Долюк А.В., Семененко К.Ю. Визуальный мерчандайзинг (витринистика) как сред-
ство продвижения товара. В статье раскрыта сущность понятия «витрина» как инструмента визуального 
мерчандайзинга, что способствует продвижению товара. Определены основные цели применения витрины 
в мерчандайзинге и возможности увеличения потока потребителей за счет их использования. Обобщены 
основные виды витрин и определена их характеристика. Рассмотрены факторы и правила, применяемые при 
выборе эффективной концепции витрины. Проведено исследование использования различных видов витрин 
в магазинах Киева.

Ключевые слова: визуальный мерчандайзинг, витринистика, поток потребителей, концепция “message”, 
экспозиция.

Rozumeі S., Dolіuk A., Semenenko K. Visual merchandising (showcases) as a way of promotion the goods. 
The article defines the essence of the concept of “showcase” as an instrument of visual merchandising that promotes 
product promotion. There were defined main purposes of using of showcases in commodity research and the pos-
sibilities of increasing the flow of consumers due to their using. The main types of shop windows were generalized 
and their characteristics were determined. There were considered the factors and rules that apply for choosing an 
effective concept of a showcases. There was research of using of different types of showcases in shops of Kiev.

Key words: visual merchandising, showcases, flow of consumers, concept “message”, exposition.

Постановка проблеми. Сьогодні ринок споживача 
диктує жорстокі правила як для виробників, так і для 
постачальників. Нестабільність економічної ситуації 
на українському ринку відіграє суттєву роль у зміні 
потреб споживача. Надзвичайно велика пропозиція 
товарів сформувала досить перебірливого та заощад-
ливого українського споживача, якого досить важко 
вразити. Саме з цієї причини маркетологи намагаються 
застосовувати нові та прогресивні методи просування, 
а використання мерчандайзингу є невід’ємною части-
ною психологічного впливу на аудиторію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичні аспекти мерчандайзингу розглянуті в багатьох 
роботах вітчизняних та іноземних учених. Сучасні 
автори застосовують до визначення поняття «мерчан-
дайзинг» декілька підходів. Зокрема, як інструмент 
маркетингових комунікацій мерчандайзинг був дослі-
джений Ф. Котлером, Д. Енджелом, С. Естрелінгом, 

Р. Колборном. Деякі іноземні вчені визначають мер-
чандайзинг як засіб стимулювання продажів у місцях 
продажів. Сутність мерчандайзингових технологій 
в організації торговельного процесу досліджено в 
роботах Л.Ю. Гермогенової, А. Дейян, К. і Р. Канаян, 
М. Леві, В.Л. Музиканта, Т.Н. Парамонової, Л. Персі, 
Дж. Р. Россітера, Г. Сенда та інших. Поведінковий 
аспект мерчандайзингу розглянутий вченими Н. Моі-
сеєвою, І. Рамазановою та В. Снєгірьовою.

Сучасна маркетингова наука розглядає мерчандай-
зинг як один з ефективних інструментів просування 
товару на етапі його комерціалізації. Одним з еле-
ментів комплексу заходів, що спрямовані на стиму-
лювання споживачів придбати пропоновані товари, 
є вітриністика. Цей напрям мерчандайзингу вдало 
використовується на практиці, але має недостатнє 
наукове підґрунтя, що потребує детального вивчення 
зазначеного питання. 
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Мета статті. Виходячи з актуальності поставленої 
проблеми, за мету ставиться розроблення теоретичних 
засад застосування вітрини як елементу візуального 
мерчандайзингу.

Для досягнення цієї мети було розглянуто сутність 
поняття «вітрина» як інструменту просування; віді-
брано правила та критерії оформлення вітрин; уза-
гальнено основні види вітрин за різними ознаками; 
проведено дослідження різних видів вітрин та проана-
лізовано результати.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань 
мерчандайзингу є привернення уваги споживача до 
торговельного закладу та товару, що ним пропонується. 
Виконання цієї функції бере на себе вітриністика.

Декорувати вітрини зі смаком почали ще в середині 
позаминулого століття французи. Незабаром цей тренд 
підхопили американці, які перетворили його у прибут-
ковий бізнес. Але тільки з винаходом великого скла і 
виникненням універмагів вітриністика почала оформ-
люватися в окрему дисципліну, що поєднує маркетинг, 
психологію, кольористику та дизайн. Згодом, з появою 
на ринку світових брендів “Gucci” і “Prada”, вітрина 
перетворилася на подіум стилю [1].

Одним зі справжніх професіоналів оформлення 
вітрин став американець Гордон Селфрідж – обдаро-
ваний менеджер, який відкрив у Лондоні універмаг, що 
донині залишається беззаперечним культом візуаль-
ного мерчандайзингу світового рівня [4].

Вітрина – це яскрава обкладинка, що здатна сфор-
мувати у покупця перше враження. Концепція оформ-
лення як внутрішнього, так і зовнішнього простору 
необхідна для підтримки загального бренду та відо-
браження єдиної ідеології. У цьому контексті вітриніс-
тика є технікою, що пов’язана з цікавою презентацією 
товарів у магазині, враховуючи маркетингові обґрун-
тування організації вітрин як інструменту просування 
товарів. Візуальний мерчандайзинг ґрунтується на 
концепції “message”, яку дизайнер виражає художніми 
засобами [3].

Дослідження довели, що в торгових центрах, де є 
велика конкуренція серед брендових магазинів, єди-
ний спосіб заволодіти споживачем – це привабити його 
увагу. Це досягається за допомогою вітрини – своє-
рідного обличчя, що презентує бренд. Дорогі брен-
дові магазини ніколи не шкодують коштів на фантас-
тичні вітрини, оскільки їх атмосфера задає потрібний 
настрій споживача та стимулює його до купівлі. Варто 
зауважити, що вітрина також є місцем, звідки клієнт 
дізнається про рекламні акції магазину. Отже, вітрини 
мають синергетинчний ефект, оскільки виступають 
потужною рекламою та інструментом комунікацій, які 
не дратують споживача.

Значна роль в організації експозицій у вітрині нале-
жить забезпеченню оптимальних умов для сприйняття 
товарів у ланцюгу «річ – експозиція – споживач». 
Загальнокультурні та художні тенденцій певної країни 
впливають на ідеологію та стиль експозицій вітрин, на 
їх форми, види експонування окремих складників та їх 
комплексів, на тимчасовість і сезонність просторового 
розміщення, їх стилістику і художню виразність [3].

За статистикою, 80% покупців заходять в мага-
зин з метою не знайти і придбати конкретний товар, 
а просто зробити якусь покупку. Вплив вітрини на 
збільшення потоку споживачів може досягати +300% 

(визначено 2012 року після експлуатації новорічних 
вітрин Orchestra, Мега – 900 відвідувачів проти 300). 
Наявність художньої вітрини певною мірою визна-
чає статус магазину [2]. З погляду психології бажання 
зайти у конкретний магазин у підсвідомості людини 
виникає миттєво на підставі побаченого образу мага-
зину завдяки оформленню вітрини. За дослідженнями 
Р. Колборна, понад 60% жінок хочуть придбати ту чи 
іншу річ за умови, коли бачать її у вітрині [3]. 

Вітрина – це коротке резюме, в якому прихований 
“message” до споживача щодо виконання рекламних і 
маркетингових завдань. Оскільки контакт споживачів 
із вітриною відбувається протягом 7 секунд, то про-
міжок часу, коли клієнти проходять біля неї, має бути 
використаний для притягування покупців і стимулю-
вання їх відвідати крамницю. 

У сучасних фахівців є загальна класифікація прин-
ципів та варіантів оформлення вітрин, що відокрем-
лює три головні типи: закритий, відкритий і відкрито-
закритий. Також вітрини розділяють на сюжетні, 
товарні та товарно-сюжетні. Сюжетні вітрини буду-
ють акценти не на товарах, а на втіленому дизайнером 
сюжеті. У таких видах стилізовані експозиції містять 
елементи відповідного декору, які поєднуються в один 
сюжет за певної участі «героя». На асоціативному рівні 
такі вітрини можуть легко пов’язуватися з асортимен-
том магазину, коли вітрина виступає рекламою бренду 
та єдиною ідеологією. Досить ефектними вважаються 
рухомі невеликі конструкції у вітринах із застосуван-
ням гри світла під час формування комунікацій [3]. 

Розглянемо класифікацію вітрин за певними озна-
ками та їх короткі характеристики (табл. 1).

Під час опрацювання концепції вітрини врахову-
ються такі чинники: 

– величина потоку покупців (невеликий, середній, 
активний); 

– місце розташування / локація магазину;
– клас магазину (недорогий, середній, люкс); 
– бренди, торгові марки, які магазин представляє; 
– групи товарів, що продаються в магазині [2].
Від доцільного застосування цього інструменту 

прямо пропорційно залежить результативність візуаль-
ного мерчандайзингу та збільшення потоків потенцій-
ної аудиторії. Саме з цих причин є необхідним чітке 
розуміння головних правил декорування вітрин:

– перш ніж розпочати процес оформлення вітрини, 
необхідно вивчити товар, який буде розміщений у 
вітрині, та детально проаналізувати конструкцію 
вітрини за її головними параметрами: висотою, глиби-
ною, конфігурацією тощо;

– доцільним вважається, щоб в оформлені вітрини 
переважали товари, а не елементи декорування;

– дизайн вітрини повинен бути сформованим з 
урахуванням єдиної ідеї, яка є чіткою і легко доступ-
ною у розумінні потенційних покупців. Має місце 
використання багаторівневої експозиції;

– вітрину необхідно облаштувати потужним освіт-
ленням та постійно підтримувати належний санітар-
ний стан;

– доцільною є регулярна зміна оформлення 
вітрини, що пов’язана зі спеціалізацією, сезонністю та 
проведенням акцій [6].

Зокрема, візуальний мерчандайзинг передбачає 
поєднання деталей з області візуального сприйняття 
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та канонів мерчандайзингу. Професійні спеціалісти 
виокремлюють сім головних законів візуального мер-
чандайзингу: «рівня очей», «фігури і фону», «мерт-
вої зони», «групування», «переключення уваги», «сім 
плюс-мінус два», «двох третин». Наприклад, сутність 
другого закону «фігури і фону» формується у виді-
ленні окремого об’єкта на фоні інших за допомогою 
яскравих кольорів та контрасту (рис. 1). 

Цей закон застосовують, коли хочуть сконцентру-
вати увагу на конкретному товарі [5].

Дослідження показали, що під час вибору кольо-
рових рішень слід враховувати стать споживачів. 
Теплі кольори, такі як ніжно-лососевий, краще піді-
йдуть для оформлення магазинів жіночого одягу, а 
в магазинах чоловічого одягу має місце застосову-
вання холодних відтінків. Жовтий колір діти почи-
нають відрізняти найпершим, саме тому більшість 
дитячих товарів слід оформляти у кольоровій гамі 
цього відтінку [7].

Варто зауважити, що кольорове оформлення пред-
ставленого одягу у вітрині повинне змінюватися. 

В сезон осінь-зима на манекенах має бути представ-
лений одяг покрою цупких тканин темних відтінків, а 
в сезон весна-літо пішоходам і відвідувачам презенту-
ють легкі тканини світло-ніжних тонів. Така закономір-
ність пов’язана зі зміною протяжності світлового дня 
протягом року [5].

Сьогодні використання візуального мерчандай-
зингу в Україні зростає великими темпами, а більшість 
українських брендів намагаються не відставати від іно-
земних «ікон» стилю та «супербрендів». Застосування 
усіх видів вітрин має місце у найпопулярніших тор-
гових центрах Києва, таких як «Цум», “Ocean Plaza”, 
“Lavina Mall”, “Skymall” та інші. Мерчандайзери 
надихаються найкращими вітринами світу “Hermes” 
або ж намагаються створити щось абсолютно нове та 
креативне. 

Розглянемо цілі, яких хочуть досягти маркетологи 
магазинів одягу під час використання вітриністики:

– залучення великої цільової аудиторії;
– стимулювання до тієї покупки, в якій зацікавле-

ний магазин;

Таблиця 1
Види вітрин та їх характеристика

№ Ознака Вид Характеристика

1
За протяжністю і 
розміщенням на 

фасаді

Єдина протяжна
Досить велика площа скління з можливістю свободи дії, що не обмежує 
фантазію та ідеї художника і розширює його можливості. Цей вид дає 
можливість вигідно зобразити фасад.

Множинна 
вітрина

Модульна сітка дозволяє втілювати серію художніх ідей, стимулюючи 
глядачів поетапно оглядати їх, як картини. Можливе втілення окремих 
«кадрів».

На 2 поверхах Експозиція повинна включати найбільш ефективні елементи, що будуть 
привертати увагу споживача з досить великої відстані.

На багатьох 
поверхах

Дозволяє застосовувати неординарні рішення в оформленні, 
комунікативні стратегії та привабливість інтер'єру.

Кутова
Результативність вітрини зумовлена візуальною активністю, що 
охоплює пішохідні потоки з 2 кутових вулиць та велику площу для 
створення цікавої об'ємної композиції.

2 За ступенем 
відкритості

Відкрита Через простір торгової вітрини легко відстежити торгове обладнання. 
Відкриті вітрини підвищують прохідність магазину на 10–15%.

Закрита Побудова фону задньої стінки за використанням рекламних афіш або 
банерів. Уся концепція повинна підтримувати фірмовий стиль магазину.

Напіввідкрита Простір торгового залу простежується через вітрини лише частково або 
присутня художня композиція зі спеціальними стінками у вітрині.

3
За художнім 

рішенням 
експозиції

Товарна Основним елементом дизайну є викладка товарів асортиментної сітки 
магазину, що доповнюється манекенами, подіумами та ін.

Сюжетна
Концептуальна ідеологічна дизайнерська робота, що націлена на 
увагу перехожих. Дизайнери будують складний натюрморт або цілу 
відповідну сцену, використовуючи у вітрині образи та ідеї.

Товарно-сюжетна
Окрема частина асортименту крамниці виставляється цікавим та 
оригінальним способом, будуються неординарні натюрморти з 
використанням об'ємних рекламних матеріалів.

Акційна Вітрини, що повідомляють про сезонні знижки, акції і розпродажі. 

4 За віддаленістю 
від покупця

Віддаленість 
50 м

Вітрини розраховані на потенційних покупців, що рухаються на 
транспортних засобах. У декоруванні цих вітрин головну роль 
відіграють крупні банерні елементи.

Віддаленість 
3,5 м

Розраховані на потенційних покупців, що рухаються на вказаній 
відстані. Домінує використання фото великим розмірів у 2 метри та 
масивних елементів декору.

Віддаленість не 
більше 3 м

Розраховані на покупців-пішоходів, що проходять відносно близько до 
вітрин. У декоруванні домінують невеликі рекламні матеріали, можливі 
аксесуари та зразки товарів тощо.

Джерело: узагальнено авторами на основі [2], [6]
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– формування інформаційного забезпечення 
покупця (базовий асортимент, новинки та варіації, роз-
продажі, цінове частування тощо);

– відображення філософії магазину;
– пропаганда культури одягу;
– відображення легенди створення колекції.
Проведене дослідження серед магазинів, що розмі-

щенні у ТЦ “Skymall” та на вул. Хрещатик м. Києва, 
дало можливість визначити відсоткове співвідношення 
застосування різних видів вітрин. Серед дослідже-

Рис. 3. Структура застосування  
основних видів вітрин на вул. Хрещатик

Рис. 1. Закон «фігури і фону»

Рис. 2. Структура застосування основних видів вітрин у ТЦ “Skymall”

них 68 магазинів брендового одягу 
та взуття у ТЦ “Skymall” було вияв-
лено 10 магазинів із застосуванням 
товарно-сюжетної концепції, 19 мага-
зинів без головної вітрини і 39 мага-
зинів зі звичайною товарною експози-
цією (рис. 2). 

Застосування сюжетних вітрин 
серед магазинів одягу та взуття від-
сутнє, що спричинене неможливістю 
продемонструвати асортимент мага-
зину у цьому вигляді. Значна частина 
магазинів, а саме 28%, не використо-
вує вітрину для презентації товару. Це 
зумовлене двома причинами: відсут-
ністю необхідної прощі під вітрину, 
оскільки в наявності може бути тільки 
місце для головного входу, чи відсут-
ність інвестування у цей інструмент 
просування.

Під час оформлення вітрин засто-
совуються різні елементи, що спри-
яють атмосфері магазину та ство-
ренню “total look” – цілісного образу: 
манекени та їх окремі частити (ноги 
для демонстрування жіночих пан-
чох у магазинах білизни), картини та 
фото, конструкції та меблі, каміння та 
дерево, штучні рослини тощо.

Серед досліджених магазинів на 
вул. Хрещатик, зокрема фасаду ТЦ 
«ЦУМ», спостерігається протилежна 
тенденція. Наявність сюжетно-
товарних вітрин набагато більша, 
оскільки більшість магазинів розта-
шовані в окремих будівлях, і спожи-
вачам необхідні додаткові зусилля, 
аби відвідати той чи інший магазин. 
У цьому разі ймовірність того, що 
споживач відвідає магазин, менша, 
аніж коли він націлено приходить 
у торгові центри. Відсоткове спів-
відношення розподілилося таким 
чином: 30% – товарні вітрини, 70% – 
товарно-сюжетні вітрини. Загальна 
кількість досліджених магазинів ста-
новить 30 об’єктів (рис. 3).

Серед досліджених вітрин також 
присутні сюжетні вітрини, але це оди-
ничні випадки, що використовуються 
в одному із «кадрів» вітрин брендо-
вого магазину. Багато вітрин побудо-
вані на принципі концептуальності та 
мінімалізму. Окремо необхідно виді-

лити оригінальність, за суб’єктивною оцінкою, вітрин 
на фасаді ТЦ «ЦУМ».

З проведеного дослідження видно, що потреба у 
креативних вітринах присутня, оскільки конкурен-
ція посилюється, а виробники намагаються різними 
засобами просування стимулювати споживачів до 
відвідування магазинів. Інсталяції у вітринах мають 
домінуючий ефект, їхня основна місія – формування 
самостійного інформаційного приводу, який працює на 
ім’я магазину краще будь-якої реклами. 
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Висновки. Візуальний мерчандайзинг ґрунту-
ється на концепції message, яку дизайнер намагається 
втілити різними художніми засобами: стилем, фор-
мами, емоціями, кольорами тощо. У модній індустрії 
вітрина – це унікальний інструмент маркетингу, який 
реалізує рекламу товарів та є комунікативним елемен-
том для різних соціальних груп у жорстких умовах 
конкуренції. Застосування вітрин – це не просто пре-

зентація товарів, це науково обґрунтоване мистецтво, 
що спричиняє максимальний візуальний ефект, доно-
сить інформацію та закликає аудиторію до дій. 

Вітрини магазинів Києва змагаються у креа-
тивності, але водночас схиляються до простоти. 
Вони виступають як синтез моди та маркетингу, що 
повинен дивувати та підвищувати потік цільової 
аудиторії.
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Постановка проблеми. Ефективне стратегічне 
управління машинобудівним підприємством в сучас-
них економічних умовах є досить складним і багато-
аспектним напрямом дослідження сучасної науки та 
видом управлінської діяльності. 

Зовнішнє середовище для вітчизняних машинобудів-
них підприємств сьогодні відзначається значними пере-
шкодами в стратегічному управлінні, зокрема швидкістю 
змін та залежністю від політичних обставин в країні.

Також значно важче застосувати стратегічне управ-
ління у зв’язку із браком коштів для впровадження 
інноваційних процесів, складними умовами господа-
рювання. Проблема стратегічного управління є також 
через небажання менеджерів та керівників підпри-
ємств впроваджувати щось нове та виходити за межі 
звичної їм зони комфорту. 

В умовах зазначених чинників для постійного 
забезпечення ефективним та постійним процесом 
управління потрібен адаптивний до актуальних про-
блем управлінський інструментарій, що спроможний 
буде оцінювати управлінські стратегії машинобудів-
ного підприємства та мінімізувати ризики в діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стра-
тегічне управління – це процес, який постійно перебу-
ває у швидкому русі, і його завданням являється пошук 
та розроблення стратегій і управління організацією, 
а також покращення наявної стратегії підприємства і 
контролю над її виконанням. Дослідженням питання 
стратегічного управління підприємством займалися такі 
вчені, як І. Ансофф, А. Томпсон, О. Скібіцький, В. Васи-
ленко, З. Шершньова, М. Портер, В. Нємцов, М. Хамель, 
А. Міщенко, Б. Мізюк, В. Пономаренко. Значний науковий 
внесок у дослідження теоретичних засад стратегічного 
управління зробила українська вчена Г.І. Кіндратська.

Аналіз та вивчення проблем щодо розвитку стра-
тегічного управління на підприємствах машинобуду-
вання потребує додаткових досліджень. Необхідно 
розробити рекомендації щодо покращення стратегіч-
ного управління, що допоможе утримати конкурентну 
позицію на ринку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розкриття сутності стратегічного управління, визна-
чення можливості його застосування на підприємстві 
для забезпечення ефективного існування і розвитку в 
ринкових умовах. Обґрунтування необхідності впро-
вадження стратегічного управління підприємством, 
дослідження наявної системи управління, визначення 
проблем стратегічного управління підприємств маши-
нобудування, формування шляхів його покращення. 

Виклад основного матеріалу. Основними завдан-
нями стратегічного управління є стратегічний аналіз, 
реалізація, розроблення та контроль за виконанням 
стратегій підприємства. В умовах сучасної економіки 

саме підприємство є основним об'єктом мікроеконо-
мічного дослідження. Це пов'язано з тим, що сьогодні 
в економіці саме підприємства являються виробниками 
основної маси товарів та послуг, які спроможні задо-
вольнити потреби людини.

Характер цілей підприємства визначається станом 
економіки загалом, тенденціями розвитку тієї чи іншої 
галузі, до якої відноситься її діяльність, а також стадії 
життєвого циклу самого підприємства. Особливістю 
ринку є те, що на всіх етапах життєвого циклу підпри-
ємства виникають кризові ситуації. Тобто на якомусь 
етапі підприємство може не виробляти продукцію або ж 
створювати збитки. Названі ситуації можуть легко бути 
усуненими, якщо вчасно задіяти оперативні заходи. 

Нині гостро відчувається необхідність у свідомому 
управлінні змінами на основі науково обґрунтованих 
процедур їх передбачення, регулювання, пристосу-
вання до цілей організації, до зовнішніх умов. Тому 
стратегічне управління доцільно розглядати як склад-
ник менеджменту, заснованого на теоретичній роботі 
вищого керівництва, спрямованого на пошук рішень, 
які можуть допомогти підприємству вижити в умовах 
динамічно змінюваного середовища та підтримувати 
себе на високому рівні в умовах жорсткої конкуренції.

Деякі вчені висувають свої варіанти визначення 
поняття «стратегічне управління» (табл. 1).

Ми вважаємо, що під стратегічним управлінням 
слід розглядати вміння управлінських осіб спрямову-
вати підприємство на високий рівень розвитку, дося-
гати поставлених цілей, а також швидко реагувати на 
зміни в зовнішньому та внутрішньому конкурентному 
середовищі задля довгострокового функціонування. 

Частіше за все поняття довгострокового та страте-
гічного управління розглядають однаковими. Невміння 
відрізняти стратегічне управління від нестратегічного 
часто призводить до поразки в конкурентній боротьбі.

Бюджетування є головним інструментом довго-
строкового управління, воно полягає в розробленні 
довгострокових планів управління для всіх сфер діяль-
ності. Отже, довгострокове управління є характерним 
для епохи масового збуту та масового виробництва.

Сутність стратегічного управління базується на 
припущенні про неможливість точного довгостроко-
вого прогнозування наявних тенденцій.

Під час нестратегічного управління довгострокові 
плани складаються в довгостроковій перспективі, а під 
час стратегічного управління прогноз складається з 
майбутнього часу до теперішнього. 

Стратегічне управління вирішує найважливіші про-
блеми, пов'язані з головними цілями організації; про-
блеми, пов'язані з будь-яким елементом організації, а 
також проблеми, пов'язані з неконтрольованими зовніш-
німи чинниками сучасності. Стратегічне управління на 
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кожному конкретному етапі визначає те, що має робити 
організація в теперішньому часі, щоб досягти своїх 
цілей у майбутньому, беручи до уваги те, що оточення 
та умови роботи організації будуть змінюватися. Ці 
проблеми часто виникають внаслідок впливу числен-
них зовнішніх чинників. Для контролю за їх впливом 
необхідно організувати постійний моніторинг зовніш-
нього середовища, що є найважливішою умовою ефек-
тивності та конкурентоспроможності підприємства.

Стратегічне управління сьогодні фокусується на всіх 
виробничих заходах, це дає змогу досить чутливо реагу-
вати на запити споживачів, а також своєчасно здійсню-
вати зміни на підприємстві, які задовольняють виклики 
ринку. Все це дає підприємству можливість досягти пев-
них конкурентних переваг, що, в свою чергу, дає можли-
вість вижити і досягти поставлених цілей.

Виділяють три види стратегічного управління:
– управління на основі екстраполяції, тобто довго-

строкове планування, але в умовах невисокого ступеня 
нестабільності підприємства;

– управління на основі передбачуваних змін, тобто 
вибирається стратегічна позиція за середнього ступеня 
нестабільності;

– управління з гнучкими експертними рішеннями, 
тобто відбувається відбір стратегічних завдань та управ-
ління в умовах стратегічних несподіванок. Цей вид 
застосовується в умовах нестабільної економіки [1].

Щодо підходів до стратегічного управління, то 
розрізняють:

– одноосібний підхід. Керівник є головним страте-
гом, за яким закріплюється вирішальний голос під час 
прийняття рішень;

– делегований підхід;
– підхід, який побудований на співробітництві. 

Керівник використовує допомогу майбутніх ключових 
виконавців завдань; 

– конкурентний підхід. Формування стратегій від-
бувається за допомогою підлеглих, які в майбутньому є 
виконавцями.

Завданням стратегічного управління є побудова 
сучасної системи управління підприємством яка дасть 
змогу визначити місію та цілі підприємства машинобу-
дування, спираючись на зовнішній та внутрішній стра-
тегічний потенціал [2, с. 272].

Ефективність стратегічного управління залежить 
від дотримання процесу його здійснення, що має вісім 
основних етапів:

1. Керівник визначає орієнтацію та напрями вироб-
ництва підприємства машинобудування і формує 
бачення його розвитку.

2. На другому етапі встановлюються конкретні цілі 
підприємства в короткостроковому та довгостроко-
вому періодах.

3. Розробляється оцінка та аналіз зовнішнього 
середовища.

4. Визначаються сильні та слабкі сторони підпри-
ємства порівняно з конкурентами.

5. Визначаються стратегічні можливості виробни-
чих потужностей та альтернативи їх розвитку.

6. Відбувається розроблення стратегічного плану 
для досягнення бажаних результатів

7. Реалізація та виконання обраної стратегії.
8. Аналіз рівня досягнутих поставлених цілей та 

розгляд нових напрямів розвитку.
Підсумовуючи вищесказане, можна узагальнити 

такі особливості стратегічного управління:
1. Стратегічне управління впроваджується відпо-

відно до цілей підприємства.
2. Під час стратегічного управління велика увага 

приділяється конкурентному середовищу.
3. Стратегічне управління поєднує в собі основні 

засади бізнесу та менеджменту.
4. Стратегічне управління забезпечує взаємодію 

підприємства із зовнішнім середовищем.
Розвиток українського бізнесу має свої вимоги 

щодо використання певних принципів у розробленні 
та впровадженні ефективних ділових стратегій на 
практиці через останні тенденції розвитку глобального 
бізнесу. Для прискорення розвитку підприємства на 
зовнішньому та внутрішньому ринках необхідно вміти 
переоцінити застарілі стратегічні пріоритети, розро-
бити та впровадити підходи, які підштовхнуть до нової 
потужної економічної системи.

Для того щоб визначити доцільність стратегічного 
управління, необхідно виділити основні недоліки та 
переваги цього управління (табл. 2). 

Сьогодні ринкові умови поставлені так, що у підпри-
ємств немає можливості досягати переваг над конкурен-
тами з приводу комерційних характеристик товару та 
його просування. Тому необхідно підібрати пріоритети та 
розробляти стратегії, які більше відповідають тенденціям 
розвитку ситуації на ринку та найкращим чином вико-
ристовувати сильні сторони підприємства. За таких умов 
можливим вирішенням цієї проблеми є формування та 

Таблиця 1
Визначення поняття «стратегічне управління»

Автор Визначення
А. Роуз Стратегічне управління – це прийняті рішення, які об’єднують внутрішні організаційні можливості 

із загрозами і сприятливими можливостями, що надаються зовнішнім середовищем.
М. Портер Стратегічне управління – процес управління з метою здійснення місії організації за допомогою 

управління взаємодією організації з її оточенням.
М. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі

Стратегічне управління – це комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення 
місії підприємства і досягнення цілей.

А. Томсон Стратегічне управління – планування дій щодо досягнення мети та заданих показників діяльності 
підприємства машинобудування.

М. Хемель Стратегічне управління – це планування та розвиток дій, які мають спосіб розвитку ключових 
конкурентних переваг підприємства.

Джерело: [3, с. 396; 4, с. 208; 5, с. 213-214; 7, с. 302] 
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впровадження ефективної конкурентоспроможної бізнес-
моделі підприємства, яка буде приваблювати інвесторів 
та забезпечувати зростання ринкової вартості компанії. 
Бізнес-модель повинна бути пристосованою до умов рин-
кового середовища і до діяльності підприємства.

Виходячи з цього, сьогодні стратегічне управління може 
розглядатися саме як розроблення, реалізація та подальше 
управління бізнес-моделлю підприємства [6, с. 60–63].

Стратегічне управління підприємств машинобуду-
вань має низку об’єктивних і суб’єктивних проблем, 
виділимо найголовніші [8; 9, с. 16–17]: 

1. Нерозвинені теоретичні та методологічні засади 
для стратегічного управління.

2. Низькокваліфіковані керівники та персонал орга-
нізації, незнання сучасних методів або ж невміння їх 
застосовувати.

3. Відсутність стратегічного бачення технічного 
розвитку. 

4. Негативний досвід стратегічного управління.
5. Нестабільна та невизначена ситуація в країні 

створює розгублені оцінки майбутніх шансів та загроз.
6. Необхідність залучення додаткових витрат для 

додаткового персоналу, для організації підрозділу 
управління. 

7. Відсутність мотивації персоналу.
8. Потужне конкурентне середовище.
9. Конфлікт між стороною, яка розробляє страте-

гію, та стороною, що займається її впровадженням. 
Більшість підприємств стикається саме з цими про-

блемами, оскільки вони є більш розповсюдженими та 
більш небезпечними для підприємства. Для подолання 
цих проблем є такі шляхи їх вирішення:

1. Ознайомлення з сучасними методами стратегіч-
ного управління.

2. Залучення усіх підсистем підприємства до участі 
в стратегічному управлінні.

3. Аналіз і вдосконалення стратегічного управління 
на підприємстві.

4. Проведення семінарів та тренінгів для підви-
щення кваліфікації персоналу.

5. Розроблення та впровадження нових альтерна-
тивних планів.

6. Налагодження зовнішніх і внутрішніх комуніка-
ційних зв’язків.

7. Впровадження мотиваційних заходів для спри-
яння кращій роботі.

8. Залучення до процесу управління менеджерів та 
керівників середніх та нижніх ланок.

9. Удосконалення проведення аналітики та марке-
тингових досліджень.

10. Встановлення часових рамок для виконання 
завдань.

Основною проблемою для підприємств є економічна 
ситуація в країні, адже важко говорити про стратегічне 
управління та будувати довгострокові плани розвитку за 
теперішньої нестабільної ситуації. Зараз дуже швидко 
змінюються всі фактори впливу на функціонування під-
приємств (податкові норми, зміни законодавства, кон-
курентне середовище, нестабільність валюти), зокрема 
машинобудівної галузі. Отже, для підприємств сьогодні 
стратегічне управління відіграє дуже важливу роль і 
займає ключову позицію в їх майбутньому на ринку [10]. 

Висновки та напрями подальших досліджень. 
У цій статті була розкрита сутність стратегічного 
управління та можливості його застосування на під-
приємствах машинобудування для забезпечення ефек-
тивного існування і розвитку в ринкових умовах. 
Також було обґрунтовано необхідність упровадження 
стратегічного управління підприємством, розглянуто 
наявні системи управління підприємством та виділено 
основні шляхи покращення стратегічного управління 
на підприємствах машинобудування. 

Сьогодні Україна характеризується нестабільною 
ситуацією на ринку, великою кількістю нових політич-
них рішень та законодавчих актів, а також зростанням 
агресивності навколишнього середовища. За таких 
умов необхідне застосування технологій стратегічного 
управління на вітчизняних підприємствах. Для розви-
тку стратегічного управління необхідно здійснювати 
низку нововведень у визначених підсистемах (управ-

Таблиця 2
Переваги та недоліки стратегічного управління

Переваги Недоліки
Прийняття поточних рішень має зв’язок із майбутніми 
результатами. Тобто осмислюють рішення та 
прогнозують наслідки.

Велика втрата часу для розроблення стратегічного плану 
управління.

Активний пошук альтернативних варіантів, які вплинуть 
на досягнення цілей.

Стратегічне управління не дає чіткого та детального 
майбутнього.

Визначаються всі можливості і загрози підприємства, 
відбувається пошук сильних та слабких сторін діяльності 
підприємства.

Розрив між стратегічною та поточною діяльністю, 
сподівання, що наявність стратегії вже забезпечує її 
здійснення.

Свідоме обґрунтування минулого, теперішнього і 
майбутнього.

Перевищення очікувань. 

Розподіл відповідальності між поточною та майбутньою 
діяльністю.

Використання застарілих методів та інструментів 
стратегічного управління.

Спрямованість всієї організації на досягнення цілей. Стратегічне управління забирає багато часу та вимагає 
величезних зусиль.

Допомагає керівним органам більш чітко реагувати на 
зміни та продумувати всі можливі загрозливі тенденції.

Відсутність чітких часових рамок та термінів.

Об’єднання усіх керівників управління. Для створення сильного підприємства необхідна система 
мотивації.

Джерело: [6, с. 60-63]
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АРХЕТИПИ ТА СТЕРЕОТИПИ В МАРКЕТИНГУ 

Скригун Н.П., Метейко В.О. Архетипи та стереотипи в маркетингу. У статті розглянуто сутність архети-
пів і стереотипів та їхню роль у маркетинговій діяльності підприємства, зокрема, під час створення брендів. Ви-
значено роль архетипів та стереотипів бренду щодо споживачів. Узагальнено види архетипів та стереотипів задля 
підвищення результативності управління ними. З метою формування успішного бренда проаналізовано та по-
казано відмінність між архетипами та стереотипами. Розглянуто практику застосування архетипів та стереотипів 
відомими брендами. Систематизовано основні архетипи та узагальнено їхні головні функції в житті споживачів. 
Встановлено вплив архетипів та стереотипів на рівень свідомості під час здійснення купівлі товарів. 

Ключові слова: архетип, стереотип, брендинг, споживач, маркетинг.
Скригун Н.П., Метейко В.О. Архетипы и стереотипы в маркетинге. В статье рассмотрена сущность 

архетипов, стереотипов и их роль в маркетинговой деятельности предприятия, в частности, при создании 
брендов. Определена роль архетипов и стереотипов бренда по отношению к потребителям. Обобщены виды 
архетипов и стереотипов с целью повышения результативности управления ими. С целью формирования 
успешного бренда проанализированы и показаны различия между архетипами и стереотипами. Рассмотрена 
практика применения архетипов и стереотипов известными брендами. Систематизированы основные архе-
типы и обобщенны их основные функции в жизни потребителей. Установлено влияние архетипов и стерео-
типов на уровень сознания при осуществлении покупки товаров.

Ключевые слова: архетип, стереотип, брендинг, потребитель, маркетинг.
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Skrygun N., Meteyko V. Archetypes and stereotypes in marketing. The essence of archetypes and stereo-
types, and their role in marketing activities of the enterprise, in particular, in the creation of brands is considered 
in the article. The role of archetypes and brand stereotypes in relation to consumers is determined. The types of 
archetypes and stereotypes for improving their productivity and management is generalized. In order to form a suc-
cessful brand, the distinction between archetypes and stereotypes is analyzed and shown. The practice of applying 
archetypes and stereotypes to known brands is considered. The basic archetypes are systematized and generalized 
their main functions in the life of consumers. The influence of archetypes and stereotypes on the level of conscious-
ness during the purchase of goods is established.

Key words: archetype, stereotype, branding, consumer, marketing.

Постановка проблеми. Соціально-економічні 
зміни в суспільстві супроводжуються певними транс-
формаціями базових цінностей, тому вибудовування 
та підтримання бренда як осередку не лише функціо-
нальних характеристик товару, а й цінностей набуває в 
таких умовах особливої актуальності. Аби ефективно 
вибудовувати бренд, управляти ним, необхідно вільно 
володіти візуальними та вербальними мовами архети-
пів та стереотипів. Розуміння архетипів та стереоти-
пів дає можливість результативно використовувати їх 
під час побудови марочних комунікацій, здійснювати 
непомітний вплив на свідомість споживачів задля 
досягнення поставлених маркетингових цілей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вже 
досить багато часу науковці приділяють увагу архе-
типам та стереотипам під час побудови бренду. Дослі-
дження та рекомендації про архетипи та стереотипи 
були широко висвітлені у працях Д. Аакера, В. Дани-
ленко, О. Донченко, С. Коптева, Л. Пашко, І. Пендико-
вої, О. Романенко, В. Шедякова, К.Г. Юнга та інших. 
Однак за всієї значущості отриманих наукових резуль-
татів окремі питання потребують подальшого дослі-
дження. Зокрема, актуальним залишається питання 
розроблення рекомендацій щодо визначення та реалі-
зації ефективної стратегії для бренду на основі дослі-
дження поведінки споживачів з урахуванням архетипів 
та стереотипів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення ролі архетипів та стереотипів у маркетингу 
задля формування у споживачів бажання регулярної 
підсвідомої взаємодії з брендом.

Виклад основного матеріалу. Бренди стали час-
тиною повсякденного життя, вони супроводжують на 
робочих місцях, стають орієнтирами на місцевості. 
Відомі бренди стають символами, позначаючи не про-
сто корпорації, а й цілі культури. Вибір конкретного 
товару або марки визначається індивідуальним бажан-
ням споживача, а пряме звернення до цього бажання 
в маркетингових комунікаціях – заповітна мрія 
маркетолога.

Традиційно вивчення загальних форм, навколо 
яких організовуються індивідуальні бажання і розу-
міння, здійснюють задля звернення до універсальних 
структур людської психіки, відповідно до яких визна-
чаються всі психічні процеси: відчуття, сприйняття, 
увага, пам'ять, емоційні переживання, мислення тощо. 
Це шлях вивчення архетипів з метою практичного 
використання для цілей реклами, маркетингу та брен-
дингу. На думку вченого К. Юнга, «архетипи – сус-
пільні за своєю сутністю зразки та форми, що визна-
чаються практично по всьому світі як складники міфів 
та водночас є продукцією індивідуального несвідомого 

походження» [7]. Поняття архетипів було запозичене 
Юнгом із класичних джерел, включаючи Цицерона, 
Плінія та Августина. Адольф Бастіан називав їх «еле-
ментарними ідеями». На санскриті вони називаються 
«суб'єктивно відомими формами», а в Австралії відомі 
як «вічні форми Мрії» [7].

Товари притягують та утримують увагу споживачів 
тому, що втілюють собою архетип. Віддавна ритуали 
обмивання завжди означали певне фізичне очищення. 
Наприклад, мило ТМ “Palmolive” запозичує ідеї саме з 
цього джерела. “Palmolive” – це не просто про те, щоб 
стати чистим, це певне оновлення. “Palmolive” не про-
сто асоціюється з чистотою, а її втілює.

Базові архетипи цілком узгоджуються з теорією 
«піраміди потреб» Абрахама Маслоу та основними 
соціальними мотивами, що їх досліджували Девід 
Мак-Клеллланд і Хайнц Хекхаузен. Пірсон та Марк 
висловили кожен напрям за допомогою трьох осно-
вних архетипів, їх відповідність рівням потреб та базо-
вим соціальним мотивами представлено в табл. 1.

Сам Юнг стверджував, що «архетипів рівно стільки, 
скільки є типових життєвих ситуацій» [7]. У своїх робо-
тах він докладно описав близько десятка архетипів. 
Занадто велика кількість використовуваних архетипів 
ускладнює можливість їх практичного застосування і, 
відповідно, знижує їх розрізняльну здатність та силу 
впливу з боку потенційних споживачів. Юнг зазначав, 
що «архетипи є досить повним відображенням потреби 
людей в певній інформації» [7]. Це дало змогу описати 
набір базових архетипів як поєднання видів сприй-
няття та психологічних установок. Тобто, вивчаючи 
архетипну основу успішних марок, було виділено голо-
вні архетипи, які найбільш часто використовуються в 
сучасній комерційній діяльності. У табл. 2 перерахо-
вано основні архетипи та узагальнено їхні головні 
функції в житті людей, а також наведені як приклади 
провідні бренди, які експлуатують відповідний образ.

1. Творець. Він бере на себе функцію новатора, 
винаходить нові товари, нові виробничі процеси, нові 
організаційні структури та підходи. Творець піклу-
ється не про те, щоб вписатися в суспільство, а про те, 
щоб знайти спосіб самовираження. Справжня твор-
чість вимагає свободи та розуму. Як правило, творець 
нестерпно ставиться до сірих товарів масового вироб-
ництва. Творець розглядає товар як спосіб продемон-
струвати свій власний смак та цінності.

2. Дбайливий – альтруїст, який рухається співчут-
тям, ніжністю та самоствердженням, спрямованими на 
те, щоб допомагати іншим, хоча і схильний до муче-
ницької поведінки. Бренди створені, аби піклуватися 
про свою аудиторію. Подібні компанії позиціонують 
себе як такі, яким можна довіряти [13].
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3. Правитель – це лідер, який встановлює в осно-
вному тільки правила своєї гри. Він потребує підтвер-
дження свого статусу та ексклюзивності. Бренд, який 
позиціонує себе навколо цього архетипу, означає те, що 
він пропонує своїй аудиторії купити не просто продук-
цію, а статус, символ, атрибут та владу. Якщо демон-
струвати його оточуюченню, ніхто не засумнівається в 
лідерських якостях власника.

4. «Шут» – це той, хто не викликає негативну 
реакцію, кажучи навіть саму неприємну правду, адже 
робить це жартома. Він імпульсивний, енергійний та 
веселий, який виступає проти всіх правил. Це бренд, 
який намагається зробити життя покупця дещо прості-
шим [10].

5. Архетип «Славний малий». Для цього архетипу 
важливе щастя та душевна рівновага. Він не хоче виділя-
тися або відрізнятися. І його найбільша мотивація – бути 
прийнятим суспільством таким, яким він є. Такі бренди 
орієнтовані на аудиторію, яка віддає перевагу простоті 
та зрозумілим речам для повсякденного життя [3].

6. Архетип «Коханець» має сильну енергію, при-
страсть та потребує глибоких відчуттів. Але цей архе-
тип може бути ідеалістичним романтиком, який сумує 
за ідеальним коханням.

7. Архетип «Герой» схожий на «Шукача» та «Бун-
таря», з тією лише різницею, що «Герой» насправді 
ніколи не хотів бути «Героєм», але несправедливість 

у цьому світі змусила його знайти в собі мужність та 
сміливість, аби стати героєм-рятівником [13].

8. «Бунтар» – це повстанець, який порушує пра-
вила для того, щоб звільнити свою справжню сутність. 
«Бунтар» йде врозріз із канонами та обмеженнями, які 
створює суспільство [10].

9. «Маг» – розумний та інтелігентний архетип. Його 
здібності іноді здаються надприродними. Він може 
зробити неможливе можливим. Бренди-маги вміло 
конвертують свої передові знання в інновації.

10. Архетип «Дитина» вбачає красу в тому, що інші 
навіть не помічають. Він живе в гармонії зі своєю вну-
трішнім світом та знаходить позитивні риси в усьому. 
Цей архетип із цікавістю вивчає нові товари та послуги, 
адже для нього це своєрідна гра, в якій головним при-
зом є нові враження.

11. «Шукач» – найсміливіший архетип. Індивідуа-
ліст, але любить кидати виклик самому собі, аби від-
шукати свою справжню сутність. Шукач орієнтований 
на пошуки кращого світу. Бренди-шукачі пропонують 
своїй аудиторії відкрити в собі дух пригод [13].

12. Архетип «Мудрець» – гуманіст, який вірить у 
силу людства. Представники цього архетипу схильні 
до пізнання, їх приваблює вивчення речей. А головна 
їх мотивація – робити світ кращим [3].

Отже, головною перевагою архетипу в брендингу є 
те, що завдяки наявності у нього певних конкретних 

Таблиця 1
Види архетипів

Рівень потреб  
по А. Маслоу

Базові соціальні мотиви  
за Д. Мак-Клелландом і X. Хекхаузеном

Архетипічні бренди  
за К. Пірсоном і М. Марком

Самоактуалізація -
Шукач
Дитина

Мудрець

Визнання Досягнення
Герой
Бунтар

Маг

Належність і любов Афіліація
Славний малий 

Коханець
Шут

Безпека Влада
Дбайливий 

Творець
Правитель

Джерело: складено авторами на основі [6, 5, 7, 2, 10]

Таблиця 2
Приклади архетипів та їхніх головних функцій в житті людей

Архетипи Функції Бренди-приклади
Творець Створювати щось нове Lego
Дбайливий Піклуватися про інших Johnson & Johnson
Правитель Здійснювати контроль Mercedes
Шут Приємно проводити час Old Spice
Славний малий Бути в порядку IKEA
Коханець Шукати і дарувати любов Victoria`s Secret
Герой Діяти сміливо Nike
Бунтар Порушувати правила Harley-Davidson
Маг Здійснювати перетворення Apple
Дитина Зберігати або оновлювати віру McDonalds
Шукач Відстоювати незалежність Red Bull
Мудрець Розуміти цей світ Google

Джерело: складено авторами на основі [6, 5, 7, 10]
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рис та особливостей він точно може передати головне 
призначення та місію бренду.

Інший бік у брендингу – стереотипи. У 20-х роках 
минулого століття одним із перших учених, який вико-
ристовував саме слово «стереотип» щодо явища пси-
хології, став журналіст Уолтер Ліппман. Стереотип 
із погляду «змісту» – фрагмент картини світу, яка є у 
свідомості. Це певний образ-уявлення та ментальна 
«картинка», яка зумовлена національно-культурною 
специфікою уяви про предмет або ситуацію. Відмінна 
ознака стереотипу полягає в тому, що він починає діяти 
ще до того, як це зрозуміє розум [8].

Маркетинговий стереотип – це певне уявлення 
організації про саму себе та про своє призначення, цілі, 
конкуренцію та продукцію. До маркетингових стерео-
типів належать типові твердження, які приймаються 
на віру без критичного аналізу. Наприклад, прийнято 
вважати, що розширення асортименту приводить до 
«розпорошення» бренду, що посуд – це товар для домо-
господарок, головний фактор конкурентоспромож-
ності – низька ціна товару. Ці та інші стереотипи впли-
вають на вибір маркетингових цілей. У табл. 3 подано 
різні види стереотипів (за У. Ліппманом).

Соціальний та індивідуальний стереотип – це певна 
сукупність стійких уявлень, які складаються на основі 
особистого досвіду та на рівні свідомості. Соціальні 
ще формуються за допомогою різних потоків та дже-
рел інформації.

Стереотипи поведінки визначають комунікативну 
поведінку в тій чи іншій ситуації та зберігаються у 
свідомості у вигляді штампів, які виступають у ролі 
канону, диктуючи певну поведінку.

Стереотипи свідомості – ідеальний стереотип мис-
лення, єдиний для всіх, який буде виражений сприй-
няттям істини як еталона всього. Свідомість не рівняє 
всіх людей, адже відмінністю буде саме індивідуаль-
ність, риси характеру, темперамент тощо.

Джерелом формування стереотипів є особистий 
досвід людини та вироблені суспільством норми [9]. 
Наприклад, реклама – це насамперед ідеологічний 

«конструктор», що вибудовує систему життєвих цін-
ностей: соціальних, моральних, сімейних. З їхньою 
допомогою і відбувається мотивація споживача, яка 
спрямована на придбання товару.

Досить часто використовують стереотипи для чоло-
віків та жінок, певні образи та моделі поведінки, а тому 
в рекламі споживач упізнає саме себе. Характерними 
особливостями для таких повідомлень є прагнення 
до стереотипного зображення рис аудиторії. Реклама 
наполегливо встановлює коди жіночності та мужності, 
наочно демонструючи, як повинні вести себе люди 
обох статей. У табл. 4 стисло представлено приклади 
стереотипів того, які риси для чоловіків та жінок зде-
більшого використовують у рекламі.

Здавалося би, що примітивні образи вже відійшли 
у минуле. Однак справа зовсім не в стандартному мис-
ленні рекламістів. Рекламні ролики лише відобража-
ють настрої в суспільстві. Тому часто буває так, що сам 
товар мало кого цікавить. Люди купують той спосіб 
життя, який побачили на екрані. Руйнуючи стереотипи, 
рекламодавець може зробити свою маркетингову полі-
тику більш ефективною, та найскладніше при цьому – 
виявити стереотип, поставити під сумнів традиційний 
погляд на речі. Стереотип повинен бути зрозумілий та 
вивчений. Переосмисленню стереотипів завжди пере-
дує велика аналітична робота та елементи творчості, 
водночас для забезпечення ефективної маркетингової 
діяльності фахівцям необхідні певні знання психології. 
Початкову ідею повинна подавати, а в подальшому і 
розвивати особа, яка є найбільш близькою до конкрет-
ного архетипу, що його планують використати під час 
створення рекламного звернення.

Висновки з проведеного дослідження. Основна 
відмінність стереотипу від архетипу полягає в тому, 
що стереотип – звичне, стандартизоване та загаль-
ноприйняте поняття та образ, який встановився вже 
багато років тому. Більшість споживачів не хочуть 
постійно вибирати. Споживач хоче один раз здій-
снити вибір, а потім слідувати своїй звичці, поки з 
якихось причин не розчарується в товарі. Покупець 

Таблиця 3 
Види стереотипів

Автор Види стереотипів Характеристика стереотипу

Уолтер Ліппман

Індивідуальність Сформовані в результаті власного досвіду
Соціальність Висловлюють уявлення про цілу групу людей

Поведінка Регулярно повторювана поведінка
Свідомість Фіксовані ідеальним уявленням ціннісно-нормативної системи

Джерело: складено на основі [8,9]

Таблиця 4
Стереотипні риси характеру жінок та чоловіків у рекламі

Риси Бренд Опис

Жінки

Хазяйновитість Містер Пропер Швидке прибирання
Сексуальність Schwarzkopf Підкорити чоловіків

Незнання Фейрі Допоможе тільки один товар
Рішучість Danone Досягти цілі

Чоловіки

Бізнесмен Audi Представлення вищого класу
Спортсмен МКЦ Відмінна фізична форма
Спокусник Paco Rabbane В оточенні жінок

Пияка Чернігівське Як весело провести час
Джерело: складено авторами на основі [7, 9, 8, 1]



59

Випуск 2-2 (45) 2018

Список використаних джерел:
1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д Аакер. М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. 340 с.
2. Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моделях / В. Даниленко // Слово і Час. 1994. 

№ 1. С. 55–59. 
3. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) 

[монографія] / Олена Донченко, Юрій Романенко. К. : Либідь, 2001. 334 с.
4. Человечный маркетинг/ С.А. Коптев, Н. Кларк и др. М.: Медиадом, 2008. 184 с.
5. Пашко Л.А. До проблеми усвідомлення сучасної сутності управлінської культури / Л.А. Пашко // Менеджер. 

Вісник Донецького державного університету управління. 2009. № 2(40). Донецьк. С. 122–129.
6. Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие / И.Г. Пендикова, Л.С. Ракитина; под ред. Л.М. Дми-

триевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 303 с.
7. Юнг К. Душа и миф. Шесть архетипов / К. Юнг. М.: Харвест, 2004. 496 с. 
8. Архетипы брендов сегментация бизнеса. URL: http://art-pobeda.com/arhetipyi-brendov-segmentatsiya-biznesa
9. Використання стереотипів та архетипів в рекламі. URL: https://www.psycho.ru/library/3837
10. Гендерные стереотипы в брендингу. URL: http://punk-you.ru/blog/newsletter/gendernye-stereotipy-v-brendinge/
11. Примеры стереотипов в рекламе. URL: http://www.eso-online.ru/kollekciya_reklamy/udachnye_primery_reklamy_

skoro/stereotipy_reklamy/
12. Психографічна сигментація: сила архетипів в маркетингу. URL:: https://b-hub.club/psyhografichna-sygmentatsiya-

syla-arhetypiv-v-marketyngu/
13. Функції міфів у державному управлінні. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/83c9b001-8b64-451c-

967d-bf6b6c22c647.pdf 

дає навколишньому світу оцінки, формує стереотипи, 
а потім користується ними. Аби стереотип сформу-
вався, потрібно, щоб із брендом була пов'язана тільки 
одна ідея. Якщо кожного разу бренд асоціюється та 
пов'язується з різними ідеями, то вплив вже потрібно 
здійснювати саме на архетип. Архетипи – універ-
сальні та закладені в соціальній свідомості речі, які 
спонукають кожного споживача ставитися до ситу-
ації своїм чином. Архетипи можуть себе взагалі не 

проявляти або ж висловлювати себе тільки за пев-
них умов. Архетипи являють собою образ та модель 
мислення певної людини, а стереотипи в основному 
нав'язуються суспільством.

Деякі з архетипів мають важливе значення, за раху-
нок чого формується ставлення індивіда до життя. 
Саме більш докладне вивчення людської психології 
даватиме маркетологам змогу привертати увагу цільо-
вої аудиторії до рекламованих товарів.
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Постановка проблеми: Аналіз проблеми оцінки 
ефективності СМЯ підприємств дає змогу стверджу-
вати, що в науковому обігу відсутній уніфікований 
підхід до вирішення питання результативності й ефек-
тивності не тільки менеджменту, але і СМЯ компаній. 
У полі зору актуальності цієї проблеми знаходиться 
і відсутність регламентації порядку і змісту оцінки 
результативності й ефективності СМЯ, у науковій 
літературі відбувається жвава дискусія з питань розро-
блення практичних методів оцінки ефективності функ-
ціонування СМЯ. При цьому дослідники переважно 
вказують на необхідність активної участі вищого 
керівництва в процесі оцінювання, а також акцентують 
увагу на пріоритетності ролі керівництва компанії в 
досягненні цілей з якості та реалізації стратегії якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матиці становлення менеджменту якості присвячені 
праці А. Адлера, Е. Джакуса, П. Друкера, В. Кунде, 
М. Армстронга, Р. Акоффа, Т. Діла, A. Кеннеді, В. Оучі, 
В. Сате, Д. Елдріджа, А. Кромбі, Е. Шейна, Г. Моргана, 
Е. Брауна, С. Мішона, П. Штерна, Н. Леметра та інших.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
виявлення специфічних характерних ознак сучасних 
корпоративних культур підприємств України. Додат-
ково здійснено дослідження з метою огляду створених 
типологій культур організацій.

Виклад основного матеріалу. В економіці ефек-
тивність – це відношення між наслідком і причиною, 
результатом і витратами, тобто ефектом і необхідними 
для його досягнення витратами. Згідно з тлумачним 
словником, термін «ефективність» має три значення. 
По-перше, ефективність – це грамотне і компетентне 
виконання власних обов'язків; по-друге – відношення 
отриманого ефекту до витрат у грошовому, часовому і 
іншому вираженні; по-третє – відношення енергетич-
них витрат до отриманої сили впливу.

С. Роббінз і М. Коултер під показником ефектив-
ності розуміють співвідношення між обсягами вироб-
ництва і введеними ресурсами, тобто здатність дося-
гати максимального виходу продукту за мінімальних 
витрат введених ресурсів.

У роботі П.Е. Горінова автор оперує такими понят-
тями ефективності, як: 

– managerial effectiveness – «системна» ефективність; 
– management efficiency – «операційна» ефективність. 
Системна ефективність залежить від того, 

наскільки раціонально організовано управління – від 
складу і кількості ланок, їх підпорядкованості, розпо-
ділу функцій. 

Операційна ефективність – співвідношення між 
результатами управлінської діяльності і витраченими 
зусиллями, насамперед визначається діловими якос-
тями менеджерів і тим, наскільки раціонально вико-
ристовується їх потенціал. 

Згідно з «Економічним словником», ефективність – це 
відносний ефект, результативність процесу, операції, про-
екту, що визначається як відношення ефекту, результату 
до витрат, що зумовили забезпечення його отримання. 

«Вікіпедія» також розглядає поняття «економічна і 
бюджетна ефективність». 

Економічна ефективність – результативність еконо-
мічної системи, що виражається у відношенні корис-
них кінцевих результатів її функціонування до витра-
чених ресурсів. 

Бюджетна ефективність – це відносний показник 
ефекту для бюджету в результаті здійснення державної 
функції, реалізації програми, інвестиційного проекту, 
що визначається як відношення отриманого бюджетом 
результату до витрат, що зумовили забезпечення його 
отримання.

В.В. Томілов вказує, що ефективність є порівняль-
ною оцінкою результату діяльності, що відображає не 
тільки її можливість до забезпечення економічного 
зростання, але і здатність стимулювати прогресивні 
структурно-якісні зміни. 

В.Я. Белобрагін виділяє такі основні групи концеп-
цій ефективності, як:

– перша – ототожнення ефективності виробництва і 
виробничої суспільної праці;

– друга ефективність суспільного виробництва як 
категорія відображає результативність виробництва і 
вимірюється відношенням результату до витрат;

– третя ефективність – це результативність певної 
суспільно-економічної форми господарювання, якість 
господарювання кожної формації;

– четверта ефективність – ступінь реалізації мож-
ливостей економіки.

В.Я. Белобрагін пропонує розглядати ефективність 
із позиції політекономічного підходу як якість господа-
рювання, властивого кожній економічній формації, і з 
позиції конкретно-економічного підходу – як співвід-
ношення результатів і витрат.

Згідно зі стандартом ІSО 9000 ефективність – це 
зв'язок між досягнутим результатом і використаними 
ресурсами.

Розвиток ідей менеджменту якості дає змогу 
по-новому поглянути на проблему результативності та 
ефективності не лише менеджменту підприємств, але і 
системи менеджменту якості – системи менеджменту 
для керівництва та управління організацією стосовно 
якості.

Слід зазначити, що сьогодні не розроблено загаль-
ної методики оцінки ефективності СМЯ, як наслідок, 
кожне підприємство індивідуально вирішує цю про-
блему. Оцінка ефективності СМЯ описана в стандартах 
ІSО 9000 у вигляді зовнішнього і внутрішнього аудиту, 
вимог вимірювання, аналізу, самооцінки, коригуваль-
них і попереджуючих дій, зворотного зв'язку із спо-
живачами, безперервного поліпшення діяльності, яке 
передбачає оцінку залученості в ці процеси керівніцтва 
підприємства, що значно ускладнює цю проблему.

Проведені на підприємстві внутрішні перевірки 
якості підтверджують відповідність або виявляють 
невідповідність процесів, процедур, організаційної 
структури і ресурсів вимогам системи якості підприєм-
ства. Однак вони лише малою мірою можуть оцінити 
ефективність їхнього функціонування або викорис-
тання, оскільки внутрішні перевірки якості прово-
дяться періодично, вибірково за окремим елементом 
системи якості та підрозділу. Як наслідок, вони не 
можуть забезпечити постійної, системної оцінки ефек-
тивності функціонування елементів системи якості та 
системи загалом. 

Таким чином, оцінка ефективності СМЯ підпри-
ємств є системною, організаційною проблемою, що 
має значне народногосподарське значення для забез-
печення конкурентоспроможності українських під-
приємств і включає вивчення підходів до оцінки ефек-
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тивності менеджменту підприємств і ефективності 
системи якості компанії.

Залежно від цілей можна виділити такі осно-
вні способи (форми) оцінки СМЯ українськими 
підприємствами:

1) Аудити СМЯ
Аудити застосовуються для оцінки результатив-

ності СМЯ і визначення можливостей їх покращення, 
ступеня виконання вимог до СМЯ, виявлення невідпо-
відностей у системі та пошуку всіх причин виявлених 
невідповідностей з наступним проведенням коригу-
вальних заходів.

При цьому розрізняють внутрішні аудити та 
зовнішні аудити. Нормативною основою для аудиту 
є стандарти ІSО на СМЯ та відповідна документація 
організації.

Зовнішній аудит включає в себе перевірки, зазвичай 
названі «аудитом другою стороною», які проводяться 
зацікавленими в діяльності організації сторонами, 
наприклад, споживачами або іншими особами від їх 
імені. До зовнішнього аудиту відноситься й «аудит тре-
тьою стороною», який проводитися органом, що визна-
ється незалежним від першої і другої сторін у розгля-
нутому процесі.

Внутрішній аудит (аудит, який проводиться першою 
стороною») проводиться зазвичай самою організацією 
для внутрішніх цілей. Незалежність внутрішнього 
аудиту може бути продемонстрована звільненням від 
відповідальності за довірену діяльність. Внутрішній 
аудит як постійна діяльність у СМЯ складається з кон-
кретних аудитів, здійснюються в межах визначених 
завдань.

2) Аналіз із боку керівництва
Одне із завдань вищого керівництва – проведення 

регулярного систематичного оцінювання придатності, 
адекватності, ефективності і результативності СМЯ з 
урахуванням політики і цілей у сфері якості. Цей ана-
ліз може включати в себе розгляд необхідності адапту-
вання політики та цілей у сфері якості у відповідь на 
зміну потреб і очікувань зацікавлених сторін.

Оцінювання зрілості СМЯ може здійснюватися за 
допомогою: 

– самооцінки; 
– на основі міжнародних систем рейтингів якості; 
– збалансованої системи показників; 
– стандартів з оцінки систем менеджменту, запро-

понованих японськими фахівцями; 
– діагностичної самооцінки.
2.1 Самооцінка – це всебічне оцінювання, резуль-

татом якого є думка чи судження про результативність 
і ефективність організації. Мета самооцінки полягає 
в наданні рекомендацій організації, які засновані на 
фактах, що стосуються областей застосування ресур-
сів для поліпшення її діяльності. Самооцінка може 
бути корисною під час вимірювання досягнень порів-
няно з цілями, а також для повторної оцінки постій-
ної відповідності цим цілям. Зараз є багато моделей 
самооцінки організацій за критеріями СМЯ. Най-
більш широко визнаними та застосовуваними моде-
лями є моделі національних і регіональних премій із 
якості, що вважаються також моделями досконалості 
організацій.

Метод самооцінки забезпечує простий і легкий у 
застосуванні спосіб дослідження рівня розвитку (зрі-

лості) СМЯ організації та визначення основних напря-
мів для поліпшення.

Самооцінка може проводитися на відповідність 
стандарту ISO 9004. Конкретні особливості методу 
самооцінки за ІSО 9004 такі:

– він може застосовуватися до всієї СМЯ або її 
частини, або до будь-якого процесу; 

– застосовуватися до організації загалом або її 
частини;

– без особливих труднощів використовуватися 
багатопрофільною групою або одним працівником 
організації за підтримки вищого керівництва;

– сформувати вхідні дані для всебічного процесу 
самооцінки системи менеджменту;

– визначити і полегшити розстановку пріоритетів і 
можливостей для покращення;

– сприяти розвитку СМЯ і досягненню рівня світо-
вого класу. 

ІSО 9004 передбачено, що під час проведення само-
оцінки рівня розвитку (зрілості) СМЯ загалом її частин 
і процесів може бути встановлено таке:

– систематичний підхід відсутній, немає резуль-
татів, результати слабкі або непередбачувані (оцінка – 
1 бал);

– систематичний підхід має реактивний характер, 
тобто спрямований на виправлення, корекцію, ліквіда-
цію, а не на попередження та профілактику (оцінка – 
2 бали).

2.2 Міжнародні системи рейтингів якості: 
– рейтингова система Det Norske Veritas (DNV); 
– міжнародна система рейтингу якості (International 

Quality Rating System – IQRS). 
За результатами цих оцінок підприємство-клієнт 

відносять до одного з п'яти можливих рівнів зрілості 
систем менеджменту. Далі вступає в силу система пев-
них пільг під час проведення аудиту – збільшення між-
наглядового періоду, скорочення обсягу нагляду тощо. 
На жаль, ця система недостатньо поширена в Україні, 
хоча є позитивні відгуки деяких міжнародних компа-
ній, що застосовують цю рейтингову систему на прак-
тиці. До її плюсів можна віднести те, що вона містить 
елементи оцінки внутрішньої та зовнішньої ситуації, 
базується на концепції TQM. До мінусів – обмеженість 
оцінки, в основному вимог, що ставляться до систем 
менеджменту в стандартах ІSО серії 9000.

2.3 Збалансована система показників (Balanced 
ScoreCard). 

Переваги цієї системи полягають у тому, що вона є 
системою оцінки поточної діяльності і охоплює осно-
вні напрями діяльності компаній; до недоліків можна 
віднести її поширення не на всю систему внутрішньо-
фірмового менеджменту. Наприклад, вона не охоплює 
процесу відносин із суспільством, постачальниками, 
конкурентами, відсутній в явному вигляді елемент 
зовнішньої оцінки ситуації.

2.4 Стандарти за оцінкою систем менеджменту, 
запропоновані японськими фахівцями. TR Q 0005 «Сис-
теми менеджменту якості. Керівні вказівки щодо ста-
лого розвитку» і TR Q 0006 «Системи менеджменту 
якості. Керівні вказівки для самооцінки». 

2.5 Діагностична самооцінка. Оцінка спрямована 
на поліпшення діяльності підприємства. Мета – вияв-
лення недоліків організації та їх причин. Це основний 
інструмент для вдосконалення, невід'ємна частина 
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циклу PDCA. Він є широко поширеним методом безпе-
рервного покращення якості, який має і другу назву – 
«цикл Демінга». Для отримання точних діагностичних 
характеристик самооцінка повинна:

– спиратися на модель, яка найкращим чином 
характеризує організацію: хоча вимір рівня ділової 
досконалості для порівняння вимагає «стандарт-
ної» моделі, для діагностики потрібна модель більш 
«індивідуальна»;

– використовувати методику, яка відштовхується 
від результатів, щоб потім у процесах і системних фак-
торах організації шукати причину слабкості (а також 
відзначати сильні сторони), що випливають з результа-
тів – розрив у показниках. Діагноз завжди йде від ознак 
до причин, від результатів – до організаційних причин 
цих результатів.

У МС ІSО серії 9000 провідна роль вищого керів-
ництва в менеджменті якості розглядається насам-
перед як лідерство і відповідальність керівника. Він 
забезпечує єдність мети та напрямів діяльності орга-
нізації, створює і підтримує внутрішнє середовище, в 
якому персонал буде повністю залучений в виробничу 
діяльність організації. Як правило, на підприємствах, 
де забезпечується необхідна якість управління, вище 
керівництво займає лідуюче місце, володіє знаннями і 
методами «вітчизняного менеджменту».

З урахуванням цієї обставини слід вказати на такі 
підходи до оцінки якості менеджменту, що впливає на 
ефективність СМЯ підприємства:

– функціональна модель оцінки менеджменту для 
вдосконалення системи управління (Д. Маслов, П. Ват-
сон, Н. Чилеще);

– методика оцінки управлінської доданої вартості 
(корпоративна методика «Соні»);

– комплексна рейтингова оцінка якості системи 
управління підприємством (А. Свірін);

– позиційна діагностика систем управління 
(В. Машкін);

– система оцінки якості менеджменту промисло-
вого підприємства (В. Степанова);

– методика самооцінки рівня управління на про-
мислових підприємствах (Р. Акмаєва).

Слід зазначити, що під час формування показників 
оцінки результативності та ефективності СМЯ кон-
кретної організації необхідно попередньо відповісти 
на запитання: 

– які цілі були поставлені під час розроблення 
СМЯ; 

– які проблеми вирішуються за допомогою діючої 
системи якості. 

У ІSО 9004 цілі організації в узагальненому типо-
вому вигляді сформульовані таким чином:

– визначення та задоволення потреб і очікувань 
споживачів та інших зацікавлених сторін (працівників 
організації, постачальників, власників, суспільства), 
забезпечення переваг у конкурентній боротьбі та здій-
снення цього результативно та ефективно;

– досягнення, підтримання і підвищення ефектив-
ності та можливостей організації загалом.

Спираючись на вищезазначене, на основі праць 
із проблем оцінки результативності та ефективності 
СМЯ підприємств можна дійти таких висновків. 

Висновки.
1) Процеси оцінки результативності та ефектив-

ності СМЯ підприємств є сферою відповідальності 
керівництва компаній, оскільки залежать від викорис-
тання політики і цілей у сфер якості; результатів ауди-
тів; аналізу даних; коригувальних і попереджуючих 
дій; аналізу з боку керівництва.

2) Підвищення результативності СМЯ означає пла-
нову діяльність із забезпечення того, щоб СМЯ продо-
вжувала залишатися результативною під час постановки 
більш високих цілей у сфері якості, що ініціює виді-
лення такого процесу групи «Відповідальність керівни-
цтва» СМЯ підприємства, як «Планування СМЯ».

3) Підвищення результативності СМЯ підприєм-
ства пов'язане з вирішенням питання низького сту-
пеня вимірності результативності процесів менедж-
менту СМЯ.

4) Під час вдосконалення методології оцінки 
результативності СМЯ слід враховувати взаємоза-
лежність підвищення результативності СМЯ і конку-
рентоздатності підприємства. Актуальність проблеми 
підтверджується тим, що реалізація на підприємствах 
«філософії якості» висуває нові вимоги до керівництва 
підприємств, до його компетентності і відповідаль-
ності за питання якості.

Таким чином, очевидним і актуальним для вирі-
шення досліджуваного питання стає системний ана-
ліз наявних підходів до оцінки ефективності менедж-
менту підприємств та ефективності СМЯ з метою 
усунення характерної для більшості українських під-
приємств, які сертифікували СМЯ за стандартами ISO 
9000, проблеми інтеграції СМЯ і системи менедж-
менту, а також підвищення відповідальності керівни-
цтва за розвиток СМЯ.
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Постановка проблеми. Складність і нестабіль-
ність маркетингового середовища вітчизняних підпри-
ємств, мінливість кон’юнктури ринку змушують під-
приємців шукати нові сфери та перспективні напрями 
розвитку діяльності на ринку. Нині посилюється значу-
щість маркетингових онлайн-досліджень під час реалі-
зації перспективних проектів за рахунок активізації та 
раціоналізації діяльності підприємств на регіональних 
ринках. Активізація діяльності підприємств на регіо-
нальних ринках потребує проведення систематичних 
маркетингових онлайн-досліджень для визначення 

потенційних можливостей створення стійких конку-
рентних переваг для подальшого інноваційного розви-
тку економіки регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість 
сучасних публікацій присвячена оперативному рівню 
використання маркетингових досліджень. Проблемою 
маркетингових досліджень займалися Г. Картер, Ф. Кот-
лер, Н. Малхотра, С. Міллер, Р. Морріс, А.Л. Кістер-
ський, А.І. Кредісов, М.М. Мазурина, В.Ф. Онищенко, 
В.Н. Парсяк, А.І. Рогач, К. Рогов, Е. Ромат, В.Р. Сіденко 
та інші вчені.
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Нині проблема інноваційного розвитку економіки 
регіону потребує активізації діяльності підприємств, 
отже, спонукає до інформаційно-аналітичної під-
тримки вітчизняних підприємств під час здійснення 
аналізу процесів на регіональних ринках. Вищеназвані 
умови посилюють необхідність використання марке-
тингових онлайн-досліджень в діяльності підприємств.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у виявленні можливостей використання маркетинго-
вих онлайн-досліджень як рухомої сили інноваційного 
розвитку економіки регіону.

Виклад основного матеріалу. На етапі форму-
вання ринкової економіки механізм управління еко-
номікою регіону формувався стихійно, переважно 
емпіричним шляхом та без належного теоретичного 
обґрунтування. Мало місце запізнювання у зміні 
структур регіонального управління по відношенню до 
мінливих об’єктів управління, здебільшого відсутній 
системний підхід, змінювалися лише окремі складові 
в системах управління, тоді як системна трансфор-
мація об’єкта управління передбачає трансформацію 
інших елементів системи.

Аналіз та об’єктивна оцінка результатів управління 
регіоном, співвіднесення їх з потребами, інтересами та 
цілями дають змогу виявити ступінь задоволення цих 
потреб, доцільність і ефективність управління, акту-
альність розроблюваних рішень і раціональність діяль-
ності. Отже, механізм формування та реалізації управ-
ління може бути виражений через взаємозв’язок таких 
суспільних явищ, як потреби, інтереси, цілі, рішення, 
дії, результати. [4, c. 17; 7, c. 132].

Центральне місце в системі методів впливу на 
процес регіонального розвитку належить економіч-
ним методам. Обумовлене це тим, що самі відносини 
управління визначаються перш за все економічними 
відносинами та лежать в їх основі, спираючись на 
потреби людини.

Щоби задовольнити потребу та інтерес людини, яка 
буде виконувати роль споживача, разом з іншими спо-
живачами реалізовувати свою купівельну можливість, 
роблячи свій внесок в економічну стабільність регіону, 
його подальший розвиток, потрібно використовувати 
маркетингові дослідження.

Без проведення маркетингових досліджень будь-яке 
рішення з просування товарів та послуг компанії, що 
здійснює свою діяльність на території певного регіону, 
стає недоцільним. Маркетингові дослідження здатні 
допомогти і на етапі створення компанії, і в разі виве-
дення на ринок нового товару або під час формування 
ціни на послугу або товар. Без них не обійтися і під 
час аналізування активності компанії або конкурентів 
регіону, а також зміни ринкового середовища.

Ключовим видом досліджень, що дає змогу 
визначити весь комплекс факторів, якими спожи-
вачі керуються під час вибору товару, є дослідження 
споживачів. Об’єктами дослідження можуть висту-
пати як індивідуальні споживачі, сім’ї, домашні 
господарства (B2C), так і організації (B2B). В ході 
дослідження аналізуються мотивація поведінки спо-
живача, забезпеченість товарами, процеси та умови 
задоволення споживчих запитів. Метою дослі-
дження ринку споживачів є сегментування спожива-
чів, можливість формування пропозиції для кожного 
сегменту, максимальне задоволення споживача, що 

в результаті не може не позначитися на зростанні 
обсягу продажів [6, c. 82].

Світовий ринок маркетингових досліджень бурх-
ливо зростає. Згідно з даними European Society of 
Marketing Research Professionals (ESOMAR) тільки 
за останні 20 років минулого століття він збільшився 
майже в 150 разів. Дослідники невтомно розповіда-
ють замовникам про переваги онлайн-методів. На руку 
їм грає і криза, що вибухнула, коли «питання ціни» 
набуває першорядної важливості. Але поки що частка 
онлайн-методів в Україні значно поступається світо-
вим лідерам. Компанії, що пропонують проведення 
маркетингових онлайн-досліджень на ринку України, 
активно прагнуть скоротити відставання та відпо-
відати «світовим стандартам», використовуючи для 
цього різні бізнес-моделі.

Серед наявних компаній, що здійснюють марке-
тингові онлайн-дослідження на території України, 
значну частку займають “GFK Ukraine”, “AS Nilsen”, 
“TNS Ukraine”. Детальніше розглянемо напрями діяль-
ності цих компаній, проблеми, які вони вирішують, 
інструментарій, який вони використовують, щоби під-
твердити або спростувати ефективність використання 
запропонованих ними послуг для інноваційного розви-
тку економіки регіону.

Компанія “GFK Ukraine” спеціалізується на про-
веденні маркетингових досліджень всією територією 
України, а також в Білорусі та Молдові. Співробітники 
компанії об’єднані в чотири дослідні відділи: Custom 
Research (Дослідження «на замовлення»), Consumer 
Scan (Панель домашніх господарств), Retail and 
Technology (Панель товарів тривалого користування), 
Media (Панель вимірювання ТВ-аудиторії). “GFK 
Ukraine” має 25 регіональних представництв. Власна 
незалежна мережа інтерв’юерів та супервайзерів вклю-
чає більше 600 співробітників по всій Україні. У ком-
панії накопичений досвід маркетингових досліджень в 
таких напрямах:

– оцінка споживання та ставлення до продукту;
– інформація про звички та поведінку споживачів 

по відношенню до продукту/групи продуктів;
– тестування/виведення на ринок продукту, кон-

цепту, упаковки та ціни;
– вибір кращого продукту/поліпшення вже 

наявного;
– маркетингові стратегії;
– безперервне спостереження за конкретним сег-

ментом ринку, тенденціями та змінами на ринку;
– регулярний контроль над ефективністю реклами 

тощо.
Всі дослідження, згідно з інформацією компанії, 

виконуються відповідно до міжнародних норм прове-
дення маркетингових та соціологічних досліджень ICC/
ESOMAR. Київський та Львівський офіси повністю 
обладнані для проведення якісних досліджень (вклю-
чаючи приміщення з одностороннім дзеркалом). Спо-
стереження за фокус-групами, які проводяться в інших 
містах, здійснюється за допомогою відеоапаратури.

“GFK Ukraine” входить в “GFK Group”, тобто одну 
з найбільших міжнародних компаній, що пропонують 
послуги в галузі маркетингових досліджень. Її цен-
тральний офіс розташований в Нюрнберзі (Німеч-
чина). GFK розшифровується як Gesellschaft fur 
Konsumforschung (Товариство з вивчення споживача). 
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Спеціальний відділ GFK в тісній співпраці з універси-
тетом міста Ерлянген постійно працює над створенням 
нових інструментів для дослідження товарів та послуг 
протягом їх життєвого циклу.

Річний оборот “GFK Group” перевищує 1 млрд. 
євро. У більш ніж 130 компаніях в 63 країнах світу 
працює більше 7 тис. фахівців. У всіх компаніях групи 
робота ведеться в п’яти основних напрямах: Custom 
Research (Ad Hoc), Consumer Scan, Retail&Technology 
Audit (Non-Food Tracking), Healthcare і Media&Internet 
Research [1].

Так, в рамках Ad Hoc клієнтам пропонуються екс-
клюзивні дослідження, що поєднують кількісні та 
якісні методи, а також використовують брендові роз-
робки компанії. Єдина координація дає змогу прово-
дити в усіх країнах дослідження, що спираються на 
однакові підходи та уніфікований інструментарій.

Retail&Technology Audit є панеллю роздрібних 
торгових точок електротоварів, інформація з яких 
збирається та обробляється в спеціальному пакеті 
програм. Цей підхід є комплексним, патент на нього 
належить “GFK”.

Сonsumer Scan – панель домашніх господарств, 
які щодня надають відомості про своїх покупки. Дані 
дають змогу робити висновки про обсяги споживання 
та про динаміку споживчої поведінки, яку неможливо 
відстежити в панелях іншого типу.

Media Research у своєму розпорядженні має устат-
кування для вимірювання телевізійної аудиторії в 
7 країнах (більше 16 000 домогосподарств), а саме 
Швейцарії, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Бельгії, 
Франції та Україні.

Більш масштабною є компанія “AS Nielsen”, що 
надає дані та маркетингову інформацію, зі штаб-
квартирою у США. У 2016 році Американська асоціа-
ція маркетингу присудила “AS Nielsen” перше місце в 
списку топ-50 маркетингових компаній США.

“AS Nielsen” – провідна незалежна глобальна ком-
панія, яка проводить маркетингові вимірювання в інду-
стрії товарів повсякденного попиту та дослідження 
споживачів. Присутня більш ніж у 100 країнах світу, 
в яких проживають 90% населення Землі і які виро-
бляють 90% глобального ВВП. “AS Nielsen” надає 
клієнтам повноцінне бачення того, «що споживачі див-
ляться» (контент, рекламні ролики) і «що споживачі 
купують» (категорії, бренди, продукти), а також допо-
магає їм виявити, як одне впливає на інше.

У деяких країнах світу, наприклад США, “AS 
Nielsen” відома перш за все своїми ТВ-рейтингами, 
однак цей напрям складає приблизно одну чверть біз-
несу компанії. Звітність компанії структурується за 
двома напрямами бізнесу: «що споживачі дивляться» 
(медіавимірний та аналітика) і «що споживачі купу-
ють» (вимір обсягів роздрібних продажів та аналітика).

Зрештою, компанія “AS Nielsen” надає клієн-
там дані та інструменти вимірювання й поліпшення 
бізнес-результатів.

Ключовим напрямом роботи компанії в Україні 
є вимір продажів продуктів харчування та товарів 
повсякденного попиту (рітейл-аудит). В рамках прак-
тик «Інновації», «Ефективність маркетингу», «Мобіль-
ний сайт» компанія надає консультаційні послуги в 
галузі успішного запуску нових продуктів, оцінки 
результативності повного циклу маркетингу та про-

дажів, включаючи вимір ефективності реклами, мар-
кетинг-міксу, асортименту, простору in-store, цінових 
стратегій, програм лояльності рітейлерів тощо [2].

“TNS Ukraine” – мережева маркетингова агенція, 
що входить до складу провідної світової групи компа-
ній “TNS” зі штаб-квартирою в Лондоні.

Україна – одна із 70 країн, де діють компанії групи 
“TNS”. За розміром річного обігу “TNS” посідає перше 
місце в Європі і друге у світі серед дослідницьких ком-
паній. Представництва групи вважаються лідерами 
ринку маркетингових досліджень в таких країнах, як 
Великобританія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Фін-
ляндія, Норвегія, Данія.

“TNS Ukraine” надає повний комплекс маркетин-
гових послуг шляхом збору, аналізу й обробки інфор-
мації з використанням сучасних технологій. Серед 
завдань, що вирішуються “TNS Ukraine”, слід назвати 
моделювання ринку, дослідження задоволеності спо-
живачів, розробку нової марки, тестування продукту, 
назви, упаковки та реклами, дослідження іміджу та 
корпоративного клімату.

Серед сфер, охоплених дослідженнями “TNS 
Ukraine”, слід назвати автомобільну та харчову про-
мисловість, охорону здоров’я, фармакологію, інфор-
маційні технології, телекомунікації, промислове 
виробництво, роздрібну торгівлю, медіа, Інтернет, 
фінансову й банківську діяльність. Крім проектів, які 
виконуються на замовлення клієнтів, “TNS Ukraine” 
проводить постійні дослідження за власною ініціати-
вою за власні кошти. Серед них слід назвати «Омні-
бус» (щомісячні опитування міського та сільського 
населення України на найрізноманітніші теми; вибір 
теми клієнт може зробити сам); “Marketing&Media 
Index” (дослідження споживчих переваг, медіа-пере-
ваг, стилю життя, психографія міських жителів Укра-
їни), “Radio Diary” (безперервне вивчення аудито-
рій київських радіостанцій), “CATI Mobile Index” 
(вивчення ринку мобільного зв’язку).

У своїй діяльності “TNS Ukraine” дотримується 
головних міжнародних маркетингових стандартів, а 
саме “ESOMAR” і “Gallup International Association”, 
а також стандартів якості маркетингових досліджень 
Української асоціації маркетингу.

Компанія “TNS Ukraine” створена у 2002 році 
шляхом об’єднання двох українських маркетингових 
агентств, а саме “SOCIS” і “MMI Ukraine”. Компанія 
“SOCIS” увійшла до складу групи компаній “TNS” у 
1999 році, а “MMI Ukraine” – у 2001 році [3].

Усі вищеназвані компанії мають за мету дослі-
дження поведінки споживачів певного сегменту ринку 
або ринку загалом шляхом видалення підозрілих 
інтерв’ю або таких, що не пройшли контроль, переко-
дування очевидно помилкових відповідей, зважування 
масиву респондентів до заданих пропорцій вибірки та 
виправлення помилок програмування за допомогою 
галузевих стандартів серії ISO, а також створення та 
представлення стандартизованих даних для подаль-
шого прийняття потрібних маркетингових рішень.

Як можна побачити, маркетингові онлайн-дослі-
дження відкривають перед підприємством можли-
вість ефективно організувати зворотний зв’язок зі 
споживачем та оперативно вивчити поточний попит, а 
також гнучко змінювати власні маркетингові плани та 
рекламні проекти відповідно до безперервно змінюва-
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ної економічної ситуації. Крім того, саме вони є неза-
мінним інструментом для видобутку великої кількості 
свіжої інформації, багаторазово перевершуючи інші 
традиційні засоби, що притаманно Четвертій промис-
ловій революції, де потрібна саме швидко оброблю-
вана інформація та передана безпосередньо до ПК, які 
одразу реагують на поведінку споживача, задовольня-
ючи його попит.

Саме через те, що Інтернет стає основним кана-
лом комунікації зі споживачем, а онлайн-дослі-
дження – основним інструментом розвитку регіональ-
ного ринку для зміни управлінської спрямованості, 
пріоритетів та підприємницької поведінки суб’єктів 
ринку, виникає необхідність дослідження його як 
інноваційного елементу [5, с. 91].

Висновки. Регіональний ринок, який має сприят-
ливі умови для ведення діяльності українських під-
приємств, потрапляє в перелік потенційних ринків 
продажу. Логічно, що ця процедура передбачає сег-
ментування та вибір цільового сегменту ринку, пози-
ціонування продукту на ринку, а ринкова концентрація 
визначається низкою факторів, що залежать від власти-
востей товару й самого ринку.

На вибір ринку, а саме економічно розвиненого, 
впливають як раціональні критерії, що базуються на 
достовірній об’єктивній інформації, так і нераціо-
нальні. Наслідки прийнятих рішень прямо зачіпають 
інтереси підприємств, а ризик є настільки значним, 
що фахівці підприємств мають уникати непродуманих 
рішень. Проблема інноваційного розвитку економіки 

регіону може бути вирішена за допомогою здійснення 
маркетингових онлайн-досліджень, адже вони поста-
ють як прогресивний та новітній підхід до досліджень 
поведінки споживача, хоча мають певні неминучі 
обмеження на сучасному українському ринку.

Переваги цього підходу, такі як оптимізація про-
цесу збору даних, широкі можливості для створення 
анкет та можливості швидкого охоплення великих 
цільових груп, є затребуваними українським ринком 
вже зараз. Водночас деякі обмеження онлайн-опиту-
вань, пов’язані з репрезентативністю даних, залиша-
ються обмежуючим фактором для нашої країни через 
низький рівень проникнення Інтернету. За цих умов 
провести широкомасштабні дослідження, репрезента-
тивні для території всієї країни, практично неможливо 
за допомогою Інтернету, проте дослідження певних 
цільових груп з комерційними цілями, зокрема тесту-
вання рекламних кампаній, упаковки продуктів, сприй-
няття бренда, є можливими та високоефективними. 
Користування Інтернетом в Україні збільшується над-
звичайно високими темпами, що означає подальше 
успішне поширення онлайн-опитувань як сучасного 
дослідницького методу.

Вітчизняні підприємства отримують можли-
вість здійснювати оцінювання економічного серед-
овища на кожному ринку, систематично досліджувати 
попит, вивчати обмеження та перешкоди, інтерпрету-
вати результати та визначати перспективи розвитку 
не тільки своєї діяльності, але й ринку, на який вони 
будуть орієнтовані.
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Постановка проблеми. Сільське господарство є 
однією з пріоритетних та основних галузей вітчизня-
ної економіки. У нинішніх надзвичайно складних еко-
номічних умовах лише сільськогосподарське вироб-
ництво демонструвало певну позитивну динаміку та 
забезпечувало збільшення експортного потенціалу 
держави. Однак подальше економічне зростання та 
суттєве підвищення ефективності виробничої та інвес-
тиційної діяльності в сільському господарстві можливі 
лише за умови індустріалізації підприємств галузі, 
переходу на інноваційну модель розвитку через модер-
нізацію та техніко-технологічне переозброєння сіль-
ськогосподарського виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
теоретичних та практичних засад інноваційно-інвес-
тиційного забезпечення ефективної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств стали предметом 
дослідження багатьох вчених-економістів [1; 2; 3; 4; 
5; 7]. Водночас з урахуванням численних досліджень 

науковців питання активізації інноваційної та інвести-
ційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
залишаються актуальними та потребують подальшого 
аналізу.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є розгляд окремих аспектів інноваційно-інвестиційних 
можливостей сільськогосподарських підприємств Хер-
сонської області, надання комплексної характеристики 
її сучасного стану.

Виклад основного матеріалу. Слабка інноваційно-
інвестиційна активність сільськогосподарських під-
приємств зумовлена високим комерційним ризиком 
вкладення коштів в інноваційну сферу, необхідністю 
великих фінансових витрат, тривалим терміном окуп-
ності, недосконалістю правового забезпечення нау-
ково-технічної діяльності. Ситуація погіршується ще 
й тим, що сьогодні немає достатнього підґрунтя для 
стимулювання широкого впровадження у сільськогос-
подарське виробництво організаційно-економічних та 
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Таблиця 1
Основні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку  

сільськогосподарських підприємств Херсонської області
Інновації Очікувані результати

У рослинництві
1. Запровадження нових високоврожайних сортів 
сільськогосподарських культур, стійких до хвороб, 
створених на основі використання клітинної інженерії, 
молекулярної генетики та традиційної селекції.

1. Підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур, поліпшення якості продукції рослинництва.

2. Адаптація високопродуктивних сортів 
сільськогосподарських культур вітчизняної та зарубіжної 
селекції до ґрунтово-кліматичних умов області.

2. Зниження витрат на впровадження нових 
високоврожайних культур.

3. Упровадження нових систем землекористування та 
вологозбережувальних технологій.

3. Збереження родючості ґрунтів, підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур.

4. Упровадження технологій “No-till” та “Mini-till”. 4. Суттєве зниження витрат на виробництво. Збереження 
родючості ґрунтів. Покращення екологічного стану 
області.

5. Упровадження ресурсозбережувальних систем машин 
для комплексної механізації технологічних процесів у 
землеробстві.

5. Підвищення продуктивності праці, зниження 
собівартості виконання механізованих робіт.

6. Використання високоефективних біопрепаратів для 
боротьби з хворобами та шкідниками рослин.

6. Підвищення урожайності та якості продукції.

У тваринництві
1. Утримання високопродуктивних порід 
сільськогосподарських тварин.

1. Підвищення продуктивності тварин. Поліпшення 
порідного складу стада.

2. Адаптація сільськогосподарських тварин вітчизняної 
та зарубіжної селекції для природно-кліматичних умов 
області.

2. Зниження витрат на поліпшення порідного складу 
стада. Підвищення продуктивності тварин.

3. Упровадження безвідходних технологій переробки 
продукції тваринного походження.

3. Поліпшення асортименту харчової продукції. 
Зниження витрат на виробництво.

4. Використання нових ресурсозберігаючих систем 
машин для комплексної механізації технологічних 
процесів у тваринництві.

4. Підвищення продуктивності праці. Зниження 
собівартості продукції.

5. Упровадження технічних засобів водопостачання на 
основі використання поновлюваних природних джерел 
енергії.

5. Зниження витрат на виробництво тваринницької 
продукції. Підвищення екологічної безпеки.

техніко-технологічних інновацій, фіскальна та фінан-
сово-кредитна політика є недосконалою, відсутня спе-
ціалізована інфраструктура ресурсного забезпечення 
аграрного виробництва та його інноваційно-інвести-
ційної діяльності [2; 4].

До того ж низька інноваційно-інвестиційна актив-
ність сільськогосподарських підприємств зумовлена 
відсутністю платоспроможного попиту на науково-тех-
нічну та наукоємну продукцію у зв’язку з їх незадовіль-
ним фінансово-економічним становищем, незначними 
обсягами бюджетного фінансування, дискримінацій-
ними умовами доступу до кредитних ресурсів банків. 
Слабкою ланкою в розвитку інноваційно-інвестицій-
них процесів у сільськогосподарському виробництві 
також є нерозвиненість ринку інноваційної продукції, 
відсутність ефективного організаційно-економічного 
механізму управління інноваційною діяльністю, а осо-
бливо малих та середніх підприємств галузі [5; 7].

Ще однією проблемою є те, що не всі науково-
технічні та дослідно-конструкторські розробки дово-
дяться до рівня наукової продукції, яка повністю готова 
до впровадження та ефективного застосування у сіль-
ськогосподарському виробництві. Сьогодні в аграрній 
інноваційній сфері відсутні організаційно-економічні 
структури, у компетенцію яких входить вивчення 
ринку інноваційної продукції та наявного попиту на 

неї. Слабкою ланкою інноваційної діяльності у сіль-
ському господарстві є те, що багато відібраних для 
реалізації інноваційно-інвестиційних проектів сіль-
ськогосподарських підприємств не проходять відпо-
відної техніко-технологічної, будівельної, екологічної 
та економічної експертизи [1; 3].

Для кожного регіону основні напрями інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємств і галузей сіль-
ського господарства уточнюються з урахуванням рівня 
розвитку науково-технічного прогресу та інновацій-
ного потенціалу, регіональної економічної специфіки 
та особливостей здійснення сільськогосподарської 
діяльності, наявності, а також рівня розвитку виробни-
чої та фінансово-кредитної інфраструктури, розвитку 
інтеграційних процесів тощо.

З огляду на таке розуміння визначено основні напрями 
інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподар-
ських підприємств Херсонської області (табл. 1).

Реалізація зазначених напрямів передбачає ство-
рення регіонального аграрно-інноваційного центру, 
який консолідує функції впровадження інновацій та є 
частиною інноваційної підсистеми цілісного господар-
ського механізму в аграрному секторі економіки.

Розробка прогнозних параметрів економічної ефек-
тивності діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств Херсонської області здійснена шляхом засто-
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Таблиця 3
Прогнозні параметри фінансових результатів діяльності  

сільськогосподарських підприємств Херсонської області, млн. грн.

Показник Рік 2019 р. до 2016 р.
2016 2019 +/- %

Виробнича собівартість продукції 7 634,0 8 557,7 923,7 112,1
зокрема, рослинництва 7 002,2 7 737,4 735,2 110,5
тваринництва 631,8 802,4 170,6 127,0
Повна собівартість продукції 7 698,3 8 629,8 931,5 112,1
зокрема, рослинництва 7 112,3 7 823,5 711,2 110,0
тваринництва 586,0 775,9 189,9 132,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 11 234,6 15 323,9 4 089,4 136,4
зокрема, рослинництва 10 630,8 14 511,0 3 880,2 136,5
тваринництва 603,8 810,3 206,5 134,2
Прибуток від реалізації продукції 3 536,3 6 351,2 2 814,9 179,6
зокрема, рослинництва 3 518,5 6 322,7 2 804,2 179,7
тваринництва 17,8 29,9 12,1 167,7

Джерело: розраховано за даними джерела [6]

сування розрахунково-конструктивного прийомів та 
екстраполяції. Обчислення проведені за умови незмін-
ності всіх інших, окрім наведених у таблицях, факторів 
з урахуванням інфляційного чинника, курсу гривні до 
інших валют, наявної макроекономічної, соціально-
демографічної, екологічної та техніко-технологічної 
ситуації в країні.

Так, внаслідок вжиття зазначених заходів визначено 
такі прогнозні параметри ресурсного потенціалу сіль-
ськогосподарських підприємств Херсонської області 
(табл. 2).

З даних табл. 2 видно, що у 2019 р. порівняно з 
2016 р. площа сільськогосподарських угідь збільшиться 
на 59 тис. га, або на 3,0%, і становитиме 2 028,4 тис. га. 
Площа ріллі також зросте, а саме на 53,3 тис. га, або 
на 3,0%, і складе 1 831,2 тис. га. Таким чином, рівень 
розораності землі не збільшиться і становитиме 90,3%.

Середньооблікова кількість працівників сільсько-
господарських підприємств збільшиться на 1 299 ос., 
або на 7,8%, і становитиме 17 952 ос. При цьому у 
галузі рослинництва їх кількість складе 14 833 ос., у 

тваринництві – 3 292 ос. Для підвищення рівня мате-
ріального стимулювання персоналу середньорічний 
фонд заробітної плати збільшиться на 438,9 млн. грн., 
або на 58,6%, і становитиме 1 188 млн. грн., зокрема в 
рослинництві він дорівнюватиме 1 015,8 млн. грн., у 
тваринництві – 171,5 млн. грн.

Щодо величини та придатності до використання 
основних засобів сільськогосподарських підприємств, 
то у 2019 р. їх вартість складе 46,1 млрд. грн., що з роз-
рахунку на 1 га площі становитиме 22,7 тис. грн., що 
на 5 тис. грн., або на 28,1%, більше значення 2016 р., 
а в розрахунку на 1 працівника – 2 562,7 тис. грн., що 
на 469 тис. грн., або на 22,4% більше. При цьому через 
збільшення коефіцієнта оновлення основних засобів із 
20,2% до 22,8% ступінь зносу зменшиться на 12,7 від-
соткові пункти та становитиме 27,6%.

Покращення ресурсного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств у комплексі з наведеними раніше 
заходами забезпечить нарощування обсягу виробництва 
продукції рослинного та тваринного походження, а також 
поліпшення фінансових результатів діяльності (табл. 3).

Таблиця 2
Прогнозні параметри ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Херсонської області

Показник Рік 2019 р. до 2016 р.
2016 2019 +/- %

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 1 969,4 2 028,4 59 103,0
зокрема, площа ріллі, тис. га 1 777,9 1 831,2 53,3 103,0
Рівень розораності землі, % 90,3 90,3 0 100,0
Середньооблікова кількість працівників, ос. 16 653 17 952 1 299 107,8
зокрема, зайнятих у рослинництві 14 318 14 833 515 103,6
у тваринництві 2 335 3 292 957 141,0
Середньорічний фонд заробітної плати, млн. грн. 749,1 1 188 438,9 158,6
зокрема, в рослинництві 659,2 1 015,8 356,6 154,1
в тваринництві 89,9 171,5 81,6 190,8
Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн. 34 865,8 46 022,9 11 157,1 132,0
Фондозабезпеченість, тис. грн./га 17,7 22,7 5 128,1
Фондоозброєність, тис. грн./ос. 2 093,7 2 562,7 469 122,4
Ступінь оновлення основних засобів, % 20,2 22,8 2,6 –
Ступінь зносу основних засобів, % 40,3 27,6 -12,7 –

Джерело: розраховано за даними джерела [6]
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Таблиця 4
Прогнозні параметри рівня рентабельності виробництва продукції  

у сільськогосподарських підприємствах, %

Показник Рік 2019 р. до 2016 р., +/-2016 2019
Рівень рентабельності виробництва продукції 56,0 89,7 33,7
зокрема, рослинництва 61,5 100,4 39,0
тваринництва 5,4 6,9 1,5
Рівень рентабельності реалізації продукції 45,9 57,3 11,4
зокрема, рослинництва 45,9 61,5 12,0
тваринництва 3,0 4,3 1,3

Джерело: розраховано за даними джерела [6]

Як свідчать дані табл. 3, протягом 2016–2019 рр. 
у сільськогосподарських підприємствах Херсонської 
області виробнича собівартість продукції зросте на 
0,9 млрд. грн., або на 12,1% і складе 8,5 млрд. грн. 
Зокрема, в галузі рослинництва вона становитиме 
7,7 млрд. грн., у галузі тваринництва – 0,8 млрд. грн. 
Підвищиться і повна собівартість продукції, а саме на 
0,9 млрд. грн. до величини 8,6 млрд. грн.

Внаслідок збільшення суми грошових надхо-
джень на сільськогосподарські підприємства на 
4,1 млрд. грн., або на 36,4%, до величини 15,3 млрд. грн. 
прибуток складе 6,33 млрд. грн., зокрема у рослинни-
цтві він становитиме 6,3 млрд. грн., у тваринництві – 
0,03 млрд. грн.

Таким чином, підвищиться також рівень рентабель-
ності виробництва продукції у сільськогосподарських 
підприємствах (табл. 4).

З даних табл. 4 видно, що у 2019 р. порівняно з 2016 р. 
рівень рентабельності виробництва продукції у сільсько-
господарських підприємствах Херсонської області зросте 
на 33,7 пункти і складе 89,7%. Зокрема, у рослинництві 
значення показника становитиме 100,4%, що на 39 пунк-
тів вище за рівень 2016 р.; у тваринництві – 6,9%, або на 
1,5 відсоткові пункти вище рівня 2016 р.

Висновки. Для підвищення економічної ефективності 
функціонування сільськогосподарських підприємств 
Херсонщини пропонуємо перш за все активізувати інно-
ваційно-інвестиційну діяльність суб’єктів господарю-
вання та вдосконалити їх внутрігосподарські виробничі 
відносини. Вжиття системи заходів за цими напрямами 
дасть змогу покращити ресурсний потенціал підпри-
ємств, поліпшити фінансові результати їх діяльності та 
забезпечити підвищення ефективності виробництва про-
дукції як рослинного, так і тваринного походження.
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CORPORATE AND GOVERNMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY:  
POSSIBLE APPROACHES TO UNEMPLOYMENT REDUCTION

Brin P.V., Nehme M.N. Corporate and governmental social responsibility: possible approaches to un-
employment reduction. This article presents a strategic approach to youth unemployment reduction in Lebanon. 
The approach named as Modern Technical Institute is a tool for developing technical skills through the short-term 
advanced program (in case of youth it is vocational learning). It is proposed a way of collaboration with industrial 
sector stakeholders, social policy makers, and government. Implementation of the approach will lead to narrowing 
the existing gap between the demand and supply in the job market. Innovating social and corporate approaches as 
MTI would contribute to the economic stability, environmental sustainability, and social development.

Key words: corporate social responsibility, unemployment, education, industry, lifelong learning
Брінь П.В., Нехме М.Н. Корпоративна соціальна відповідальність: можливі підходи до скорочення 

безробіття. У статті представлений стратегічний підхід до скорочення безробіття серед молоді в Лівані. За-
пропонований організаційно-методичний підхід під назвою «Сучасний технічний інститут» – це інструмент 
для розвитку технічних навичок за допомогою короткострокової академічної програми (у разі молоді це 
професійне навчання). Пропонуються шляхи співпраці із зацікавленими сторонами промислового сектора, 
особами, що формують соціальну політику, і урядом. Впровадження даного підходу призведе до скорочення 
існуючого розриву між попитом і пропозицією на ринку праці. Розглянуті інноваційні підходи сприятимуть 
економічній стабільності, екологічної стійкості та соціальному розвитку.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, безробіття, освіта, промисловість, навчання 
протягом усього життя

Бринь П.В., Нехме М.Н. Корпоративная социальная ответственность: возможные подходы к со-
кращению безработицы. В статье представлен стратегический подход к сокращению безработицы среди 
молодежи в Ливане. Предложенный организационно-методический подход под названием «Современный 
технический институт» – это инструмент для развития технических навыков посредством краткосрочной 
академической программы (в случае молодежи это профессиональное обучение). Предлагаются пути со-
трудничества с заинтересованными сторонами промышленного сектора, лицами, формирующими соци-
альную политику, и правительством. Внедрение данного подхода приведет к сокращению существующего 
разрыва между спросом и предложением на рынке труда. Рассмотренные инновационные подходы будут 
способствовать экономической стабильности, экологической устойчивости и социальному развитию.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, безработица, образование, промышлен-
ность, обучение на протяжении всей жизни

The urgency of the research. After the great recession 
in 2008, the whole world faced a high rate of unemploy-
ment; Lebanon is one of the developing countries that have 
a high rate of unemployment. According to the Trading 
Economic Centre of Lebanon, the average rate of unem-
ployment during 2016 is 6.8% [1], comparing this rate to 
the previous one, we realized that it is growing rapidly and 
some approaches to constrict it must be applied.

The global progress in the international business and 
technology industry demands a specific employee with 
high educational skills. One of the major problems that 
lead to high rate of unemployment in Lebanon is the lack 
of skilled human capital to satisfy the demand for high-
skilled requirements of modern technical industries. There 
is a sufficient need to innovate new corporate and social 
projects that take the responsibility of developing the 
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future human capital in parallel with the rapid business and 
technological progress.

Actual scientific researchers and issues analysis. The 
problem of unemployment was investigated by many sci-
entists, the main are Berna Kahraman, Talal Azhari, Ferid 
Belhaj, and Zafiris Tzannatos. 

Having analysed the problem of unemployment in Leb-
anon, we discovered that a big part of unemployed people 
is young people of the age 20 and 24 who have completed 
their university education [2]. That is why in our research 
we will deal with the problem of unemployed youth.

Berna Kahraman in her scientific work “Youth Employ-
ment and Unemployment in Developing Countries: Macro 
Challenges with Micro Perspective” noted that the vulner-
able position of youth within labour markets may become 
more solidified as they are often not in the priority of poli-
cymakers. But if the unemployment problem is not well 
addressed, the youth will remain a risk factor for economic 
and political stability in the developing countries [3].

According to the International Labour Organization, 
more than 200 million people are globally unemployed 
today, with the unemployment rate of those under 25 two 
to three times higher than the average [4]. And with more 
than 42 million jobs required to be created every year, the 
report concludes, the jobs gap is getting wider, not nar-
rower, and Lebanon is an example of this situation.

Talal Azhari reports that the unemployment problem in 
Lebanon is due to the gap in the educational system, which 
should be adapted to future labour market needs. In Leba-
non, there is a surplus of doctors, engineers, and lawyers 
that the country can hardly absorb, but a lack of specialized 
skilled workers [5]. He suggests that it is possible to nar-
row this gap by a vocational training process that should 
be totally reviewed and restructured in collaboration with 
the private economic sector. The vocational training pro-
cess will lead to sufficient skilled labour who can serve the 
industry market demands.

Ferid Belhaj, the World Bank Middle East director, 
mentioned that between 1997 and 2009 the gross domes-
tic product expanded at an average rate of 3.7 percent per 
year, but employment average grew by only 1.1 percent. 
This problem, which exists because it is difficult for man-
agers to hire skilled stuff, needs to be solved to reduce the 
unemployment rate. Lebanon needs to create 23,000 jobs 
per year over the next decade [6]. In the report presented by 
World Bank in 2013 at the Economic and Social Council in 
Beirut, it was concluded that a coordinating strategy must 
be done between investors, skill developers, and social 
insurance agencies in order to relocate labour from low to 
high productive activities and expand access of youth to 
social protection.

Professor Zafiris Tzannatos concludes from her journal 
scientific papers about unemployment in Lebanon that “it 
is vital for the government to dedicate more resources for 
public education in order to meet the needs of less afflu-
ent Lebanese, who face unequal opportunities due to inad-
equate access to a proper education” [7].

Uninvestigated parts of general matters defining. 
The majority of the researchers and economic analysts 
conclude that it is crucial to reduce the unemployment 
rate in Lebanon by improving the educational system (so 
it can meet the industrial and technical market demands) 
through the strategical coordination between the gov-
ernment, investors, and social policymakers. However, 

what we need is a real approach to a corporate and social 
project that will target the collaboration between social 
policy makers, government, and industrial firms. Nowa-
days in Lebanon, there is lack of such projects and the 
gap should be filled.

The research objective. The purpose of this study is 
to provide corporate social approaches to the reduction of 
youth unemployment rate in Lebanon through a skilled 
training program to meet the high requirements of indus-
trial firms.

The statement of basic materials. One of the possible 
solutions to the mentioned problem is the usage of lifelong 
learning. This could be done by investing in modern tech-
nical and vocational studying programs. This term entered 
the business analysis project sector due to the advantage in 
achieving objectives in a way that pleases and motivates 
economic policies and develops the system of technical 
education that will gradually reflect the economic growth 
and social development.

The article aims also to present an educational program 
named Modern Technical Institute as one of the strategic 
steps for the Lebanese economy to develop human capital 
capabilities as a first step and to attract new international 
industrial and technological investments as a second step. 
Furthermore, it aims to target the developers of the edu-
cational system toward updating of curriculums with the 
industrial and technological labour market’s needs.

The Modern Technical Institute (MTI) presents a pro-
posed framework of a vocational and technical institute 
that offers modern training program and approach in the 
educational system of Lebanon. It must remove the exist-
ing gap between the industrial and environmental sector 
needs and the possibilities of high-skilled youth through 
short-term training (1).

The MTI approach represents the corporate and social 
approach that should be funded by public stakeholders as 
governmental organizations and by private stakeholders as 
investors and industrial firms and corporations.

Providing MTI approach must cover the main follow-
ing questions, which will be answered by the research:

1 Does the Lebanese vocational and technical educa-
tional system satisfy the needs of the industrial and envi-
ronmental sector?

2 How could the MTI implement modern educational 
approaches for preparing high skilled technicians?

3 How could the public stakeholder (governmental 
organizations) support the corporate and social approach 
as MTI?

4 How could the private stakeholders (industrial firms, 
environmental corporations, and investors) support the 
corporate and social approach as MTI?

Concerning the first question (Does the Lebanese 
vocational and technical educational system satisfy the 
needs of the industrial and environmental sector?)

After a deep investigation and under a qualitative and 
quantitative data collection method through researches, 
interviews, and surveys directed to: Sample of fresh 
graduates from private and public vocational and techni-
cal school in Lebanon, Staff members in the Directorate 
General of Vocational and Technical Education in Lebanon 
(DGVTE), Researchers in the educational and economic 
field, members in the Association of Lebanese Industrial-
ists, and managers in industrial and environmental firms, 
we collect the answers and analyse it as follows.
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According to statistical data we had collected from sam-
ple of fresh graduates in Lebanon concerning our question, 
60% believed that teaching methods were traditional; also 
they did not believe that their specialties would contribute 
to their ambitions since there were no majors in Lebanon 
that meet their requirements, while 40% believed that the 
specialty would contribute to their interests. Moreover, 
67% of the educational experts pointed that the vocational 
curriculums in the Lebanese education system did not meet 
the market labour needs. They elaborated that improving 
the educational system responsiveness to labour market 
needs required systemic collaboration between employers 
and public authorities.

The same question was submitted to 52 staff members 
in the Directorate General of Vocational and Technical 

Education in Lebanon (DGVTE), who serve more close 
to 100,000 enrolled in vocational and technical education. 
90% of them agreed that both private and public voca-
tional schools in Lebanon do not support the students with 
enough industrial specialized programs. They added that 
among 371 private vocational schools, almost 70% of it 
are providing specialized programs, what is called “soft 
sector” as services sector, hospitality and tourism sector, 
since those programs required cheap equipment for labs 
comparing to that required for industrial programs or what 
is called “hard sector”.

Professor Gebran Karam, a researcher in the edu-
cational field in Lebanon noted that the Government of 
Lebanon has decided without much analysis or strategic 
planning to double the number of public vocational and 

Figure 1. The interrelation between private and public stakeholder with MTI to reduce youth unemployment
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technical schools. Those schools were built depending on 
external donor fund (Arab Union Funds) during the year 
of 2005, but most of it is waiting until nowadays to be 
furnished, equipped, and staffed. The relevant authorities 
have no definitive plans about the educational programs to 
be offered at these schools, and no allocated budgets have 
been allocated for it [8].

Professor Charbel Nahas, Minister of Labour in the 
Lebanese government during the year of 2011 and an eco-
nomic researcher pointed that the allocated budget spent 
each year by the Lebanese government on the vocational 
education is only 10% to 20% from the total budget for the 
Ministry of Education [9]. This small budget explains the 
lack of DGVTE in funding strategic plans to create new 
specialist in the public vocational and technical institutes.

Our question was submitted also to members of the 
Association of Lebanese Industrialists (ALI). ALI is the 
main national association of manufacturing companies 
operating in Lebanon, it deals with both economic and 
social issues concerning business and seeks to create and 
maintain an environment, which is favourable to industrial 
investment, job creation, growth, and development. The 
members noted that there was a big collaboration between 
the ALI and the vocational and technical schools in Leba-
non, but the problem is that the majority of the graduates 
are not specialized in the industrial and environment sector. 
They added that the number of specialties in the vocational 
institutes must be expanded in order to meet the needs of 
the industrial and environmental sector.

According to the managers of industrial and environ-
mental firms and companies, they always face problem 
during the recruitment process, because it is difficult to 
find efficient workers with long technical experience, so 
even they wait for a long time to find skilled labour, or 
they have to hire unskilled labour and train them for a long 
period of time.

So, all the previous stakeholders clarify that the voca-
tional specialty and components in Lebanon have not yet 
reached the level of development of industrial and envi-
ronmental firms. As a result, public and private stakehold-
ers must address the corporate and social responsibilities 
for solving the high rate of unemployment by an approach 
like MTI.

Concerning the second question: (How could the MTI 
implement modern educational approaches for preparing 
high skilled technicians?)

According to the analysed data, we recommend two 
spheres (we propose to name it as schools) of the modern 
specialties that such project as MTI can offer to youth, in 
order to increase their opportunities to be hired by indus-
trial and environmental firms:

– School of Environmental Sciences
– School of Renewable Energy
At the School of Environmental Sciences students will 

be prepared to work in the ecology sphere and environ-
mental industries such as hazardous waste recycling firms, 
waste disposal firms, water treatment companies, firms pro-
duce environmental tools and equipment as filter machines, 
greenhouse equipment firms, and landfill and soil treatment 
companies. The curriculum provided by this school will 
aware the students toward environmental issues and will 
teach them practical techniques useful in the environmen-
tal sphere. Some of the courses that could be provided at 
this school are natural resource management, water quality 

and irrigation treatment techniques, waste treatment tech-
niques, landscape designs, plumbing courses, and electric 
courses. Introducing this new type of program in the voca-
tional and technical education in Lebanon is vital for the 
industrial firms because industries nowadays must adopt 
environmental production processes to meet the obligatory 
international standards. ISO 14001 certification is one of 
the integrated environment standards that Lebanese indus-
tries must implement in order to compete in the interna-
tional markets.

At the School of Renewable Energy, students will be 
prepared to work in energy and power industries, such as 
fuel and diesel-electric companies, renewable sun and wind 
energy companies that provide equipment and maintenance 
for solar plates and fan turbines. The curriculum provided 
by this schools aims to trains technicians to undertake 
the installation and maintenance under the supervision of 
expert engineers. Renewable energetic industries in Leba-
non requires a lot of technicians since its expanding and 
increasing in a rapid way, especially after the deficit of the 
Public Lebanese Electricity Company to provide electric-
ity 24 hours for the whole country.

The specialties provided by the Environmental School 
and the Renewable Energy School are flexible for various 
job vacancies in public and private sectors, with the abil-
ity to adopt the required knowledge needed for students 
to build a successful career, from curriculum advisors 
and experts, who have long experience in the developed 
countries.

Concerning the third question of how the public stake-
holder (governmental organizations) could support the cor-
porate and social approach as MTI?

The government must enhance the social and corporate 
approaches that reduce the unemployment rate. It could 
create an official department in the Ministry of Labour, 
which connects unemployed youth with the available job 
vacancies in various companies. Another approach is to 
accelerate the licensing process of projects and programs 
as Modern Technical Institutions. Moreover, the govern-
ment could offer tax discount in the industrial sphere, for 
firms who sponsor MTI, or for firms that have a commit-
ment toward corporate and social responsibility programs. 
A clear governmental agenda for enhancing corporate and 
social approaches will attract new investments to the coun-
try and will create new job opportunities. It is very ben-
eficial for the government to coordinate with other gov-
ernments who had long experience in dealing with high 
unemployment rates. Job exhibitions could be done by the 
federal government for promoting occupational guidance 
for students. In addition, MTI or similar approaches could 
operate under the sponsorship of Ministry of Education, 
Ministry of Labour, Ministry of Industry, and Ministry of 
Environment. Mouhammed Adel concludes from his sci-
entific papers toward the public policies that: “The Federal 
government can reallocate a half of the wasteful military 
expenditure to the civilian economy by spending more 
funds on education, infrastructure, and training centres for 
enhancing workers’ skills. The government could spend 
funds for colleges and universities for innovating new 
products and technology. Furthermore, it could cut taxes 
on domestic investors in real economic activities such as 
the real estate and the manufacturing sectors” [10] In our 
case, the government could make a financial deal with the 
central bank and private banks to offer an educational loan 
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with low-interest rates for students who will enrol in MTI 
or similar training programs.

Concerning the fourth question of how the pri-
vate stakeholders could support the corporate and social 
approach as MTI?

The private stakeholders may include industrial firms, 
environmental corporation, unions, and non-governmental 
organizations. The industrial firms and environmental cor-
porations could show effective corporate social responsi-
bility by supporting MTI financially. Even if it is not able 
to support financially, it could offer the MTI graduates job 
offers and internships, or it could cover the educational 
fees for outstanding students as long as they work for a 
certain period after their graduation.

Trade unions of enterprises could play an important 
role in supporting corporate and social approach as MTI by 
offering membership for MTI graduates in the unions and 
associations (as Association of Lebanese Industrialists). 
The membership in the unions or associations required 
small annually money subscription, but it offers the mem-
ber medical insurance for him and his family, and it saves 
his retirement compensations. This process is used in the 
Order of Engineers and Architect in Lebanon, and it shows 
high improvement in the social life standard of its mem-
bers. Non-governmental organizations could boost MTI 
approach by organizing job fairs for MTI graduates or by 
providing with new lab equipment.

Conclusions. This article presents a strategic approach 
for youth unemployment reduction in Lebanon. The MTI 
is a tool for developing technical skills (in case of youth 
it is vocational learning). Implementing MTI or similar 
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approaches will promote the industry with the academic 
interaction through combining the training curriculum 
instruction with internship and mentoring in the industrial 
firms. The process will lead to narrowing the existing gap 
between the demand and supply of the job market.

Enterprises could provide corporate social responsi-
bility by supporting such approaches as MTI in the form 
financing or it could offer the MTI graduates job offers and 
internships, or it could cover the educational fees for out-
standing students as long as they work for a certain period 
after their graduation.

Enhancing lifelong educational approaches as MTI is 
not an approach that deals with decreasing unemployment 
rate only, but it is a strategy for improving the environ-
mental performance and competition between industries as 
well. MTI could provide high skilled technicians needed 
by environmental and energy industry firms, in order to 
increase the employability and productivity in these sec-
tors, positive effect for the corporations from the social 
responsibility projects will be connected with increasing 
of its competitiveness. Preparing high-skilled technicians 
in environmental and renewable energy will facilitate the 
adoption of cleaner technologies and pollution prevention 
techniques by other industries. MTI and similar approaches 
build a platform for demonstrating corporate and social 
responsibilities, which serve economic stability, maintain 
social insurance, and attract international companies to 
invest in Lebanon. MTI and similar approach improve the 
quality of education and training levels, and it offers wider 
choices for Lebanese youth to improve their skills accord-
ing to their ambitions and attitude.
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Постановка проблеми. Актуальність статті поля-
гає в тому, що зараз Україна має велику кількість соці-
ально незахищених верств населення. Це зумовлю-
ється недостатнім рівнем медицини, низьким рівнем 
життя та війною на сході країни. Відторгнутими вони 
стають через недостатній рівень освіченості та толе-
рантності інших громадян. 

Вперше про інклюзивний туризм можна було почути 
в 80-х роках минулого століття. Зараз цей вид туризму 
називають також туризмом для всіх, безбар'єрним 
туризмом та доступним туризмом. Основна проблема 
безбар'єрного туризму – не тільки у відсутності відпо-
відної інфраструктури, а в тому, що в Україні ще поки 
не навчилися коректно обслуговувати таких клієнтів. 
Інклюзивним клієнтам потрібен тільки набір чітких та 
якісних послуг, який забезпечить їм певний рівень ком-
форту під час подорожі. Але частіше трапляється, що 
персонал готелів або інших об'єктів впадає в паніку або 
починає надмірно опікувати таких туристів, які таких 
послуг абсолютно не потребують.

Зараз спостерігається нерівномірний розвиток різних 
видів і напрямів туризму. Щодо безбар'єрного туризму, 

то він знаходиться в Україні на стадії впровадження, 
екскурсійний, пізнавальний, рекреаційний наближа-
ється до стадії зрілості, діловий – у стадії зростання. 
Безбар'єрний туризм – досить новий напрям туризму, 
доступний для всіх незалежно від постійних або тимча-
сових обмежень фізичних можливостей до мобільного 
пересування (які не мають медичних протипоказань 
до здійснення подорожі), й осіб, які їх супроводжують 
на територію, відмінну від постійного місця прожи-
вання, і мають всі необхідні ресурси для здійснення 
цілей подорожі. Водночас безбар'єрний туризм – це 
діяльність підприємств туристичної (і суміжних з нею) 
індустрії, спрямована на формування і продаж комплек-
сного туристичного продукту, що відповідає додатковим 
потребам окремих маломобільних категорій туристів (з 
урахуванням їхнього фізичного здоров'я і психологіч-
ного стану), а також супроводжуючих їх осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Було 
проаналізовано роботи Ю.М. Хрущ, В.М. Іванова, 
Р.С. Медведського [1], опрацьовано Закони України та 
Положення Кабінету Міністрів України щодо людей з 
обмеженими можливостями.
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Сучасні автори [2–4], говорячи про інклюзив-
ний туризм, насамперед мають на увазі людей з тією 
чи іншою формою інвалідності. Але, на нашу думку, 
це далеко не єдина категорія населення, яка потре-
бує безбар'єрного відпочинку та відновлення. Літнім 
людям, сім'ям із маленькими дітьми, вагітним жінкам, 
людям із тимчасовими проблемами здоров'я (напри-
клад, з переломом руки), що погано знають іноземну 
мову, туристам із великим багажем, а також людям 
різного зросту та комплекції також необхідні особливі 
умови для комфортної подорожі.

Метою статті є визначення туристичних потреб 
соціально відторгнутих людей, розкриття проблем цієї 
соціальної групи та внесення пропозицій щодо забез-
печення вільних подорожей.

Виклад основного матеріалу. Людина залиша-
ється повноцінним членом соціуму лише тоді, коли 
може принести додаткові блага суспільству у вигляді 
доданої створеної вартості та може повноцінно задо-
вольнити власні фізичні та моральні потреби, вико-
нувати повсякденні соціально-економічні практики 
активного суб’єкта правовідносин у всіх сферах жит-
тєдіяльності. Не винятком є і сфера відновлення жит-
тєвих сил людини та сфера відпочинку. 

Сьогодні феноменальною особливістю розвитку 
новітніх технологій є посилення негативного про-
яву факторів соціально-економічного відторгнення, 
зокрема матеріальної деривації та соціальної ізоляції. 
Матеріальна депривація відображає обмеженість спо-
живання та вимірюється як фінансова неспроможність 
купувати продовольчі та непродовольчі товари, опла-
чувати різноманітні послуги [5, с. 77–78]. Для кількіс-
ного відображення такого стану можна застосовувати 
показники, які характеризують суспільну норму спо-
живання, яка, у свою чергу, може бути виражена у пев-
ному типовому для цього суспільства наборі благ.

Складність і комплексність соціальних відносин і 
взаємодії між людьми зумовлює відсутність єдиного 
погодженого набору індикаторів для їхнього виміру. 
Ідентифікуючи його, варто використовувати показ-
ники, пов’язані з мінімізацією соціальних контактів 
(соціальною ізольованістю), відсутністю мереж під-
тримки та значущих людей, яким можна довіряти. 
У межах зазначеного виміру розглядають аспекти вза-
ємодії індивіда із сім’єю, друзями, колегами, наявність 
емоційної підтримки і можливості отримати допомогу. 
Про соціальне відторгнення йдеться тоді, коли людина 
є ізольованою, тобто в її оточенні немає нікого, з ким 
можна поділитися проблемами (отримати необхідну 
допомогу та емоційну підтримку тощо).

Всі ці фактори є безпосереднім відображенням 
життя соціально відторгнутих осіб – інвалідів, які часто 
не можуть задовольнити власні повсякденні потреби в 
побутових ситуаціях та, звісно ж, у повноцінному від-
починку. За даними ООН, інваліди становлять 10% від 
загальної чисельності людей [6]. Майже всі ці 10 відсо-
тків не можуть дозволити собі задовольнити потребу у 
відпочинку, щоб почувати себе повноцінною та повно-
правною людиною. Не фізичні вади, а моральний та 
психічний стани формують вразливість, пригніченість 
цих людей та роблять їх відторгнутими від загального 
соціуму. В Україні понад 2 мільйони 800 тисяч людей 
мають статус інваліда, з них 151 тисяча – діти. Це 
6,1 відсотка до загальної кількості населення. Врахо-

вуючи ситуацію на сході країни, за 2017 рік в Україні 
було зареєстровано 57 189 осіб як внутрішньо перемі-
щених осіб, 5004 особи отримали статус інваліда війни 
[7]. Всесвітня організація охорони здоров’я надає 
інформацію, що в світі 1 мільярд людей мають якусь 
форму інвалідності [8].

За прогнозами, до 2030 року в світі кількість людей 
старше 65 років становитиме 1 мільярд. Тобто кожен 
восьмий житель планети буде входити в цю категорію. 
До 2050 року ця цифра збільшиться, і люди старше 
шістдесяти становитимуть вже 20% всього населення.

Отже, суспільству навіть з економічно обґрунто-
ваного погляду необхідно давати їм можливість стати 
повноцінними членами соціально-економічних відно-
син. Бо кожен із них у міру власних можливостей зда-
тен привносити додаткові стимули та ефекти розвитку 
соціуму у моральних та матеріальних вимірах. 

Для повсякденного побуту інвалідів, безумовно, 
створюється багато умов – пандуси, під’їзні доріжки 
для візків, спеціальні місця на парковках, шрифти 
Брайля в адміністративних закладах. На жаль, поді-
бного не можна сказати сферу забезпечення комфорт-
ності, відтворення робочого потенціалу – сферу турис-
тично-рекреаційного забезпечення України для людей 
з обмеженими можливостями. Проте сфера туризму 
являє собою істотний потенційний ресурс, який пови-
нен перетворитися в джерело оздоровлення всіх членів 
суспільства.

Туристичне забезпечення є складовою частиною 
соціальної реабілітації людей з обмеженими можли-
востями і безпосередньо пов'язаний із соціальним залу-
ченням, що являє собою процес підготовки і результат 
готовності соціально відторгнутої людини-інваліда до 
виходу в суспільство, з одного боку, і готовністю сус-
пільства прийняти інваліда – з іншого.

До основних проблем, з якими стикаються інваліди 
у цій сфері, належать:

– недоступні, або лише частково доступні веб-
сайти туристичних організацій;

– відсутність доступного трансферу з аеропорту;
– відсутність адаптованих транспортних засобів;
– відсутність добре адаптованих номерів у готелях;
– брак професійних кадрів, здатних вирішувати 

проблеми доступності;
– відсутність достовірної інформації про рівень 

конкретних проблем, з якими може стикнутися інвалід;
– відсутність доступних ресторанів, барів, інших 

об'єктів;
– відсутність адаптованих туалетів у ресторанах та 

інших громадських місцях;
– недоступні вулиці і тротуари;
– відсутність технічних засобів і обладнання для 

людей з інвалідністю.
Конкретизація доступного туризму виражається в 

пунктах 1 і 5 статті 30 Конвенції про права інвалідів 
ООН [9]: 

– держави-учасниці повинні забезпечувати віль-
ний доступ до таких місць культурних заходів чи 
послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й 
туристичні послуги, а також доступ до пам'ятників і 
об'єктів, що мають національну культурну значущість;

– держави-учасниці повинні надавати особам з 
інвалідністю доступ до спортивних, рекреаційних і 
туристичних об'єктів;
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– забезпечення того, щоб діти з інвалідністю мали 
рівний з іншими дітьми доступ до участі в іграх, у про-
веденні дозвілля та відпочинку й у спортивних захо-
дах, зокрема заходах у межах шкільної системи;

– забезпечення того, щоб особи з інвалідністю 
мали доступ до послуг тих, хто займається організа-
цією дозвілля, туризму, відпочинку та спортивних 
заходів.

Світ уже має позитивний досвід соціального залу-
чення у сферу туризму. Наприклад, в Ізраїлі турис-
тична фірма “SmarTrip” створила низку турів для інва-
лідів-візочників, має все необхідне для супроводження 
та перевезення таких особливих людей [10].

Інклюзивний туризм – вид рекреаційного туризму, 
розрахованого на людей з обмеженими фізичними 
можливостями.

Найбільше туристичних фірм, які надають послуги 
для людей з різними фізичними вадами, зосереджено у 
США та Європі. Хоча розвиток цього напряму спосте-
рігається у всіх розвинутих країнах, з'являється дедалі 
більше країн, які можуть приймати у себе туристів з 
особливими потребами та надати потрібний транспорт.

Туризм для осіб з інвалідністю – поняття досить 
широке, що поєднує в собі різні види туризму. Інклю-
зивний туризм включає наявність спеціальних зруч-
ностей, створених для інвалідів на пляжах, у готелях 
і транспорті, особливо важливо для інвалідів на візках 
відпочивати, їздити на екскурсії нарівні зі здоровими 
людьми.

Дитячий інклюзивний туризм можна розглядати 
в окремому ракурсі. Для дітей з інвалідністю ство-
рені літні табори відпочинку зі спеціальними про-
грамами для дітей із порушеннями зору, слуху та 
мовлення, функцій опорно-рухової системи, а також 
дітей, які страждають на цукровий діабет. Нерідко 
на початку хворого оглядає лікар і встановлює для 
нього індивідуальну програму оздоровлення. Є також 
дуже багато нових методик реабілітації дитячої 
інвалідності. Наприклад, у Севастополі застосову-
ють спеціальний метод лікування дітей, хворих на 
аутизм, – дельфінотерапію.

Згідно з вимогами, прийнятими ETAN, доступний 
для осіб з інвалідністю туризм повинен включати:

– безбар'єрні напрями: інфраструктуру та споруди;
– транспорт: повітряний, сухопутний і на морі, що 

підходить для всіх користувачів;
– високу якість послуг, досягнуту навченим 

персоналом;
– розваги, виставки, атракціони: дає усім змогу 

брати участь у подіях;
– маркетинг, системи бронювання, веб-сайти і 

послуги: інформацію, доступну для всіх.
Складність розвитку цього виду туризму полягає в 

неповноті нормативної бази, відсутності системи мето-
дичного супроводу, системи підготовки інструкторів-
фахівців із роботи з цією категорією туристів.

Люди з обмеженими фізичними можливостями все 
частіше самі або з допомогою волонтерів громадських 

організацій організовують пізнавальні поїздки, екскур-
сії, табори, змагання. Особливо гостро стоїть питання 
адаптації туристичних маршрутів для цієї категорії 
людей.

Зокрема, необхідно зауважити, що під терміном 
«люди з обмеженими життєвими можливостями» 
маються на увазі не лише особи, які мають інвалід-
ність, але й особи, які не мають інвалідності, але у них 
є ті чи інші особливості, що знижують їхні функціо-
нальні можливості. Залежно від фізичного стану людей 
з обмеженими фізичними можливостями споживачів 
туристського продукту поділяють на 2 категорії:

1) перша категорія – туристи з обмеженими можли-
востями пересування (в тому числі інваліди-візочники);

2) друга категорія – туристи з обмеженими мож-
ливостями сприйняття навколишнього світу (погано 
бачать, незрячі, глухі).

Тому під час формування, просування і реалізації 
туристського продукту туристичні організації та інди-
відуальні підприємці повинні:

– враховувати інтереси туристів з обмеженими 
фізичними можливостями;

– максимально забезпечити їх різноманітними 
видами туристичних послуг (бажано – з оздоровчими і 
спортивними цілями, з пасивним відпочинком у рекре-
аційних центрах, короткочасним приміським відпо-
чинком, рибалкою);

– під час проектування та реалізації туристичних 
послуг для туристів з обмеженими фізичними можли-
востями перевагу доцільно віддавати районам зі спри-
ятливими кліматичними і природними умовами (з усіх 
видів уникати таких ландшафтів, як гірські райони, 
райони з несприятливими або небезпечними для цих 
груп туристів кліматичними умовами);

– обов’язковою умовою під час організації подо-
рожей є транспортна доступність об’єктів туристичної 
індустрії.

Україна також має позитивний результат щодо 
організації туризму для людей з обмеженими можли-
востями. Ресурсний центр «Гурт» бере активну участь 
у демократичних суспільних перетвореннях в Україні. 
Цей центр має проект «Відкритий туризм: доступність 
відпочинку для осіб з особливими потребами», який 
розроблено Регіональним туристично-інформаційним 
центром спільно з головним управлінням з питань 
туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвести-
цій Івано-Франківської обласної державної адміністра-
ції. Проект включає в себе створення засад розвитку 
туризму для осіб з особливими потребами в Івано-
Франківській області [11].

Висновок. Отже, за тенденціями розвитку суспіль-
ства і в соціальному, і в економічному ракурсі роль 
туризму, заснованого на вищезазначених методах, буде 
зростати. При цьому саме інноваційні методи є осно-
вою для соціального залучення відторгнутих осіб – 
інвалідів, їхньої реабілітації та відновлення працездат-
ного потенціалу, і саме туристичне забезпечення має 
стати потужним каталізатором цього розвитку.
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Постановка проблеми. Забезпечення високих тем-
пів розвитку та конкурентних переваг Державної служби 
зайнятості (ДСЗ) залежить від ефективної реалізації її 
організаційних заходів. У сучасних умовах розвитку 
економіки держави особливої уваги набувають питання 
про вирішення проблем працевлаштування безробіт-
них громадян України. Однією з проблем зайнятості, 
рівня безробіття та балансу попиту і пропозиції праці є 
неефективне функціонування Державної служби зайня-
тості під час реалізації завдань державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми зайнятості населення були актуальними для 
дослідження багатьох учених та економічних шкіл. 
Характеристику сутності праці та ролі зайнятості в 
ринковій економіці можна знайти у працях А. Сміта, 
Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Ж.-Б. Сея, Дж. С. Мілля, 
К. Маркса, А. Маршалла та інших авторів. Значний 
внесок у дослідження проблем функціонування ринку 
праці, зайнятості та безробіття належить Л. Вальрасу, 
Дж. М. Кейнсу, А. Філліпсу, М. Фрідмену, Т. Веблену, 
Дж. Гелбрейту, Д. Ульману та іншим. Окрему гілку 
вивчення у вітчизняних економічних дослідженнях 
ринку праці та зайнятості новітньої доби зробили 
С. Бандур [2], І. Кочума [3], Л. Ярова [4].

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у дослідженні теоретичних та практичних засад реа-
лізації державної політики України у сфері зайнятості 
населення Державною службою зайнятості України.

Виклад основного матеріалу. Державна служба 
зайнятості України виникла не на порожньому місці. 
Ще у двадцяті роки в колишньому Радянському Союзі, 
в тому числі і в Україні, для роботи з безробітними 
були створені біржі праці. На відміну від нинішньої 
державної служби зайнятості України, яка має широ-
кий спектр діяльності, біржі праці мали обмежене коло 
функцій. Вони лише сприяли тимчасово незайнятим 
громадянам у працевлаштуванні та виплачували гро-
шову допомогу безробітним.

Із тих часів органи праці України мали неоднора-
зову реорганізацію, при цьому змінювалися (розши-
рювалися і звужувалися) їхні функції, але постійно в 
складі цих органів були структури, які займалися пра-
цевлаштуванням незайнятих громадян [5].

Первинна база, на якій утворилася державна 
служба зайнятості, ані кількісно, ані якісно не відпо-
відала завданням, які постали у зв'язку з переходом до 
ринкових відносин. Чисельно вона налічувала лише 
2200 працівників (спеціалістів і технічного обслугову-
ючого персоналу). Це означало, що на одного праців-
ника служби припадало майже 24 тис. жителів, що в 
20 разів більше, ніж навантаження на одного праців-
ника аналогічної служби у Швеції та Німеччині [5].

Надзвичайно важливим для сучасного ринку праці 
є створення робочих місць у малому бізнесі. Державна 
служба зайнятості підтримує безробітних в організації 
підприємницької діяльності. Попередньо здійснюється 
навчання безробітних основам ведення бізнесу на спе-
ціалізованих семінарах із підприємництва. Для запрова-
дження власної справи служба зайнятості дає стартовий 
капітал безробітним, які бажають започаткувати власну 
справу, здійснюючи одноразово виплату допомоги з без-
робіття. Також організовується надання індивідуальних 
та групових консультацій з ведення власної справи із 
залученням відповідних компетентних спеціалістів.

Розглядаючи структуру державної служби зайня-
тості, потрібно для початку встановити, що державна 
служба зайнятості – це централізована структура спе-
ціальних органів, утворена для комплексного вирі-
шення питання регулювання зайнятості населення, 
професійної орієнтації і соціальної підтримки тимча-
сово непрацюючих громадян. Ця служба має трирів-
неву структуру (рисунок 1).

Перший (базовий) рівень – це районні, міські, місь-
крайонні, районні в містах центри зайнятості, які без-
посередньо приймають громадян і надають їм послуги 
згідно з чинним законодавством про зайнятість.

Другий рівень – це центр зайнятості Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київський і Севастополь-
ський міські центри зайнятості зі статусом обласних, 
що здійснюють територіальний розподіл трудових 
ресурсів і беруть участь у розробленні регіональних 
програм зайнятості відповідно до місцевих особливос-
тей і потреб.

Третій (верхній) рівень – це Державний центр 
зайнятості, який підпорядковується Міністерству соці-
альної політики. Він відповідає за реалізацію єдиної 
політики зайнятості на всій території України, заходів 
соціального захисту та сприяння зайнятості незайня-
того населення, організаційно-методичне, правове та 
нормативне забезпечення, створення єдиної інформа-
ційно-довідкової системи, розвиток матеріально-тех-
нічної бази служби зайнятості, підготовку кадрів усіх 
рівнів, міжнародні зв’язки, раціональне використання 
коштів фонду загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіття [6].

До складу державної служби зайнятості входять 
також навчальні заклади професійної підготовки неза-
йнятого населення, інформаційно-обчислювальні цен-
три, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, 
центри реабілітації населення, підприємства, уста-
нови, організації, підпорядковані службі зайнятості. 

Статус державної служби зайнятості може бути 
трьох варіантів: відділ Міністерства, самостійна дер-
жавна організація і середня ланка Мінпраці.

Сьогодні державна служба зайнятості є активним 
посередником на ринку праці між роботодавцями і 
шукачами роботи, що на безоплатній основі надає 
послуги із пошуку підходящої роботи та підбору пер-
соналу, а також соціальні послуги з державного соці-
ального страхування на випадок безробіття та здій-
снює виплату матеріального забезпечення у зв'язку з 
тимчасовою втратою роботи.

Основними завданнями Державної служби зайня-
тості сьогодні є:

1) реалізація державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції;

2) сприяння громадянам у підборі підходящої 
роботи та надання роботодавцям послуг із добору 
працівників;

3) стимулювання роботодавців до створення нових 
робочих місць;

4) підвищення конкурентоспроможності безробіт-
них на ринку праці;

5) залучення безробітних до тимчасової зайня-
тості (до громадських та інших робіт тимчасового 
характеру);

6) підтримка безробітних в організації підприєм-
ницької діяльності;
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7) видача роботодавцям дозволів на застосування 
праці іноземців та осіб без громадянства [6].

Усі послуги надаються Державною службою зайня-
тості безоплатно (крім видачі роботодавцям дозволів на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства).

Державна служба зайнятості здійснює фінансову 
підтримку роботодавців у створенні нових робочих 
місць. Створюючи нові робочі місця та працевлаштову-
ючи на них соціально незахищених безробітних, робо-
тодавець має право на компенсацію єдиного внеску на 
соціальне страхування. Компенсація також здійсню-
ється суб'єктам малого підприємництва, які створюють 
нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки та 
працевлаштовують на них безробітних.

Основними принципами діяльності служби зайня-
тості є:

1) пріоритетність інтересів і потреб клієнтів;
2) співробітництво клієнта і служби зайнятості – найе-

фективніший і найкоротший шлях до працевлаштування;
3) пріоритетність послуг центру зайнятості, 

пов’язаних із пошуком роботи.
У світі виокремлюють різноманітні функції, які 

виконують служби зайнятості, й умовно їх можна 
об'єднати у три типи і сім груп (рис. 2). Більшість цих 
функцій стосується й України: трудового посередни-
цтва, соціально-захисна, розпорядчо-фінансова, контр-
ольна та інформативно-аналітична.

Перший тип функцій – надання соціальних послуг 
клієнтам. Він включає такі групи функцій.

Перша – функції трудового посередництва, які поля-
гають у наданні допомоги особам, що шукають роботу, 
в пошуку і підборі підходящого робочого місця, робото-
давцям – у швидкому заповненні вакансії працівниками, 
що володіють необхідними професійними навичками.

До другої групи функцій – мотиваційно-активізу-
ючої – належать різноманітні заходи, спрямовані на 
підвищення активності безробітних у пошуку роботи, 

посилення їхньої мотивації до трудової діяльності, 
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 
Звичайно, ці заходи включають організацію професій-
ного навчання, проведення семінарів із безробітними 
з техніки пошуку роботи; сприяння започаткуванню 
ними власного бізнесу, залучення незайнятих грома-
дян до участі в громадських оплачуваних роботах.

Третя група об'єднує соціально-захисні функції – 
визначення, нарахування та надання допомоги з безро-
біття, інших видів матеріальних виплат; працевлашту-
вання осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати 
на ринку праці (інвалідів, молоді, жінок із малолітніми 
дітьми тощо).

Другий тип функцій включає свого роду допо-
міжні функції, що або мають підпорядкований харак-
тер до функцій першого типу, або забезпечують вну-
трішню життєдіяльність служби, але безпосередньо 
не пов'язані з обслуговуванням клієнтів – незайнятих 
громадян і роботодавців.

Четверта група складається з розпорядчо-фінан-
сових функцій, що спрямовані на формування фонду 
сприяння зайнятості, ощадливе використання коштів, 
фінансове забезпечення виплати допомоги з безробіття 
й інших видів матеріальної допомоги, організацію 
внутрішньої господарської діяльності (зарплата персо-
налу, оренда помешкань і майна, закупівля техніки й 
інвентар), фінансування професійного навчання неза-
йнятих громадян і організації оплачуваних громад-
ських робіт, видачу безпроцентних позичок безробіт-
ним для зайняття підприємницькою діяльністю тощо.

П'яту групу функцій можна назвати контрольною, 
вона характеризується тим, що має загальну контролю-
ючу спрямованість за дотриманням законодавства про 
зайнятість і дотриманням фінансової дисципліни (при-
йом на роботу осіб у межах 5-відсоткової квоти, своє-
часне інформування підприємствами центрів зайнятості 
про майбутнє вивільнення працівників, про вільні робочі 

Рис. 1. Структура Державної служби зайнятості
 

 

Структура Державної служби зайнятості 

Перший рівень Другий рівень Третій рівень 

районні 

міські 

міськрайонні 

районні в містах Київський і 
Севастопольський 

міські центри 

обласні 

Центр зайнятості 
Автономної 

Республіки Крим 

Державний центр 
зайнятості, який 

підпорядковується 
Міністерству 

соціальної 
політики 



82

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

місця й осіб, прийнятих на роботу; за повним і своєчас-
ним відрахуванням коштів у фонд сприяння зайнятості; 
за правильною витратою коштів підрозділами служби).

Шоста група включає ліцензійні-дозвільні функ-
ції: видачу дозволів на працевлаштування іноземних 
громадян, а суб'єктам підприємницької діяльності – на 
використання їхньої праці, комерційним організаціям – 
на надання платних послуг, пов'язаних із профорієнта-
цією і працевлаштуванням населення.

Третій тип функцій пов'язаний з управлінням, або 
регулюванням ринку праці. Законодавство України про 
зайнятість населення визначає для служби зайнятості 
низку таких найважливіших завдань, як планування 
і прогнозування зайнятості, координація зусиль дер-
жавних і громадських органів, підприємств щодо здій-
снення заходів регулювання ринку праці. 

Ці завдання в своїй сукупності становлять процес 
управління. Тому стосовно служби зайнятості України 
ми цілком обґрунтовано можемо говорити про виконання 
нею сьомої (не в порядку значущості, а з погляду зруч-
ності викладання) групи функцій – інформаційно-аналі-
тичної і прогностичної, яка пов'язана із забезпеченням 
процесу управління – зі збором і аналізом різноманітної 
статистичної і соціологічної інформації про ринки праці; 

Рис. 2. Функції Державної служби зайнятості
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інформуванням громадян, органів влади, громадськості 
про процеси, явища і тенденції, що відбуваються на 
ньому; розробленням прогнозів щодо попиту і пропози-
ції робочої сили (у тому числі за галузями і регіонами); 
участю в підготовці програм зайнятості населення і захо-
дів соціального захисту населення від безробіття. 

Ефективність роботи ДСЗ залежить від рівня квалі-
фікації та досвідченості її працівників, особливо базової 
районної (міської) ланки, які безпосередньо і щоденно 
працюють з людьми; а також від матеріально-технічного 
забезпечення (насамперед – електронного оснащення).

Висновки. Таким чином, виходячи із вищевикладе-
ного, нами виявлено, що Державна служба зайнятості 
є тим потужним організаційним ресурсом, вміле засто-
сування якого може стати запорукою успішного розви-
тку економіки країни. Необхідним для цього є знання та 
вміння використовувати весь широкий спектр важелів 
формування та розвитку Державної служби зайнятості.

Державне регулювання зайнятості населення є 
одним із найважливіших чинників забезпечення стій-
кого економічного зростання України, адже розвиток 
економіки держави визначається наявними людськими 
ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також 
наявністю умов для її здійснення. 
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Постановка проблеми. Сьогодні митна справа не 
може залишатися на рівні сучасних вимог без викорис-
тання досягнень науково-технічного прогресу, важли-
вими напрямами якого є створення та розвиток інфор-
маційних технологій, вдосконалення технічних засобів 
митного контролю. Отже, вдосконалення митних опе-
рацій та митного контролю перебуває в нерозривному 
зв’язку з рівнем розвитку та впровадженням в діяль-
ність органів Державної фіскальної служби інформа-
ційних технологій. Саме впровадження інформаційних 
технологій і створення ефективної єдиної автоматизо-
ваної системи, що визначено стратегічним напрямом 
діяльності ДФС України, дають змогу здійснити:

– інтегроване управління кордоном;
– прискорення проведення митних формальностей;
– інтеграцію України в спільний європейський 

транзитний простір та оптимізацію транзитних 
процедур;

– посилення системи управління ризиками та наці-
леного контролю;

– розбудову правоохоронної функції в митному 
напрямі [8].

Впровадження в діяльність митниць нових інфор-
маційних технологій перш за все для вдосконалення 
митних операцій та підвищення ефективності митного 
контролю є одним з основних завдань інформаційної 



84

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

політики ДФС України. Адже саме інформаційна полі-
тика є основним джерелом впровадження науково-тех-
нічного прогресу в процес здійснення митної справи 
та є основою для розвитку інформаційно-технічної 
інфраструктури та інформатизації органів ДФС, ство-
рення умов для підвищення ефективності здійснення 
митних операцій та митного контролю, формування 
єдиного інформаційного простору як на митній тери-
торії України, так і всього Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження інформаційного забезпечення 
діяльності органів ДФС України зробили такі вчені, 
як, зокрема, В. Атаманчук, О. Бандурка [2], В. Басай, 
Ю. Денисова, Р. Калюжний [4], Д. Мороз, Т. Рекуненко, 
В. Теремецький, В. Цимбалюк [4], І. Шинкаренко. Вод-
ночас відображення реалій функціонування сучасних 
митниць ДФС України крізь призму глобалізаційних 
інформаційних процесів залишається відкритим та 
вимагає організації подальших наукових досліджень.

Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї 
проблематики, існує нагальна необхідність проведення 
всебічного дослідження особливостей організації, роз-
витку та впровадження автоматизованих інформацій-
них систем в діяльність органів ДФС. Адже впрова-
дження та подальший розвиток нових інформаційних 
технологій можуть бути успішними тільки тоді, коли 
цьому передує комплекс взаємопов’язаних заходів, 
вжиття яких відбувається у точно визначеній послі-
довності. Тому питання ефективного впровадження 
та розвитку автоматизованих інформаційних систем 
у діяльності органів ДФС України набуває особливої 
актуальності та потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні механізмів інформаційного 
забезпечення управлінської діяльності органів доходів 
і зборів ДФС та визначенні перспектив впровадження 
системи електронного оформлення на митницях Укра-
їни в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що 
метою інформаційно-технічної політики є досягнення 
якісно нового рівня інформатизації органів доходів і збо-
рів та створення інформаційно-технічної інфраструк-
тури, що забезпечить ефективне виконання завдань, які 
визначені ДФС України. Отже, основні завдання інфор-
маційно-технічної політики можна визначити так:

– аналіз, систематизація та актуалізація методо-
логічної, нормативно-правової та методичної бази в 
галузі інформатизації органів ДФС;

– впровадження в діяльність органів ДФС нових 
процедур здійснення митних операцій, підвищення 
ефективності митного контролю, а також інформаційної 
підтримки діяльності правоохоронних підрозділів мит-
них органів;

– створення перспективної інформаційної системи 
органів доходів і зборів ДФС та організація ефектив-
ного її застосування;

– створення й підтримка раціональної за складом 
основних характеристик системи інформаційно-тех-
нічних засобів, що перебувають на оснащенні органів 
доходів та зборів ДФС України;

– розвиток системи технічного обслуговування й 
ремонту інформаційно-технічних засобів;

– вдосконалення організації інформаційної взаємо-
дії органів ДФС із зовнішніми організаціями, зокрема 
закордонними, та розвиток співпраці з ними у сфері 
інформаційних технологій;

– створення єдиної системи інформаційної без-
пеки митниці ДФС;

– забезпечення необхідного рівня підготовки пра-
цівників органів доходів і зборів ДФС, а також фахів-
ців інформаційно-технічного профілю для роботи в 
умовах широкого використання нових інформаційних 
технологій та технічних засобів [2, c. 55].

Масштабність та складність завдань щодо впро-
вадження нових інформаційних технологій вимага-
ють уточнення принципів та механізму їх реалізації 

на базі системного підходу до 
вирішення проблем інформа-
тизації органів ДФС, управ-
ління процесами розроблення, 
оснащення та впровадження 
автоматизованих інформацій-
них систем. Основні прин-
ципи політики митної системи 
зображені на рис. 1

Інші науковці вважають, що 
під час формування концепції 
державної інформаційної полі-
тики України слід виходити з 
необхідності прийняття таких 
базових принципів, як прин-
ципи відкритості інформацій-
ної політики; рівності інтересів 
усіх учасників інформаційних 
відносин; системності; пріори-
тетності вітчизняного вироб-
ника; несуперечності (основні 
заходи мають бути спрямо-
вані на забезпечення держав-
них інтересів України, але не 
суперечити соціальним інтер-
есам громадян країни); соці-

 

  
• Системність і комплексність під час формування та реалізації 

інформаційно-технічної політики 

  
• Відповідність інформаційно-технічної інфраструктури завданням 

органів ДФС 

  
• Концентрація зусиль і ресурсів на пріоритетних напрямах 

інформаційно-технічної політики 

  
• Поетапне вдосконалення елементів інформаційно-технічної 

інфраструктури 

  
• Збалансований розвиток інформаційних митних технологій та 

інформаційно-технічних засобів 

  
• Інформаційно-технічна єдність митних технологій 

Рис. 1. Принципи інформаційно-технічної політики митної системи України
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альної орієнтації (фінансування державою тільки того, 
що спрямоване на інформаційний розвиток соціальної 
сфери); пріоритету права перед силою [2, с. 89].

На сучасному етапі органами доходів і зборів про-
ведено роботу з розвитку централізації ресурсів Єдиної 
автоматизованої інформаційної системи ДФСУ, адже 
інформаційно-технічне забезпечення має здійснюва-
тися з урахуванням світових стандартів та тенденцій 
розвитку технологій митного оформлення й митного 
контролю. В ході реалізації інформаційно-технічної 
політики ДФС України деякі її компоненти можуть 
доповнюватися та уточнюватися з урахуванням мож-
ливих змін соціально-економічної та митної політики, 
появи нових науково-технічних досягнень та митних 
технологій, які суттєво впливають на процес інфор-
матизації та розвитку інформаційно-технічної інфра-
структури органів ДФС. Але концепція цієї політики 
залишається незмінною, оскільки в її основі лежить 
завдання спрощення процедур торгівлі в умовах глоба-
лізації світових торгових операцій за допомогою опти-
мізації та інформатизації митних формальностей.

Інформаційна система органів ДФС відноситься до 
класу великих та складних динамічних систем. Вона 
складається з великої кількості елементів, які реалізу-
ють управлінські функції зовнішньоекономічної діяль-
ності України. Управлінська система має багаторівневу 
структуру, великі внутрішні та зовнішні інформаційні 
зв’язки. А для забезпечення ефективного функціону-
вання такої складної системи, де взаємодіють різно-
манітні матеріальні, трудові та фінансові ресурси, що 
відображають їх інформаційні потоки, здійснюється 
управління як окремими структурними елементами, 
так і системами загалом [4, c. 31].

ЄАІС – організаційно-технічна система, що забезпе-
чує вироблення та прийняття рішень на основі автомати-
зації інформаційних процесів та технологій на всіх рівнях 
організаційної структури органів ДФС України. І вона є 
одним із компонентів інформаційно-технічної інфра-
структури органів ДФС, що є сукупністю інформаційних 
ресурсів (центральних та регіональних баз даних), про-
грамних засобів, інформаційно-обчислювальних та теле-
комунікаційних систем і мереж. Ця система також при-
значена для комплексної автоматизації діяльності органів 
доходів і зборів ДФС усіх рівнів та організації інформа-
ційної взаємодії із зовнішніми об’єктами, вдосконалення 
наявних, а також забезпечення, створення й розвитку 
нових інформаційних автоматизованих митних техноло-
гій, що базуються на сучасних програмно-технічних засо-
бах. Саме тому призначенням ЄАІС є:

– забезпечення органів ДФС України та урядо-
вих органів інформацією, необхідною для митної 
статистики;

– вдосконалення системи організаційно-економіч-
ного управління органами ДФС усіх рівнів управління;

– автоматизація митного оформлення документів 
на товари;

– підвищення ефективності митного контролю за 
багажем, з яким прямують через кордон пасажири;

– забезпечення централізованого стягнення та 
контролю нарахування митних платежів;

– інформаційна підтримка боротьби з контрабан-
дою та порушеннями митних правил [8].

Зазначимо, що Єдина автоматизована інформаційна 
система ДФС України включає типові види забезпе-

чення, а саме технічне, інформаційне, програмне, пра-
вове, лінгвістичне. Отже, технічне забезпечення ЄАІС є 
сукупністю технічних засобів, що забезпечують обробку 
та передачу інформаційних потоків, а також побудоване 
за ієрархічним принципом. До складу обчислюваль-
ного комплексу органів ДФС входять автоматизовані 
робочі місця посадових осіб, об’єднані локальною 
обчислювальною мережею, серверне та телекомуніка-
ційне обладнання, апаратура зв’язку, що забезпечують 
обробку, прийом, передачу митної інформації, функціо-
нування локальної обчислювальної мережі.

Центр зберігання та обробки даних (ЦЗОД) є 
сукупністю технічних, програмних телекомунікацій-
них засобів, що забезпечують обробку, зберігання, 
передачу великих обсягів митної інформації. З метою 
організації цілодобового режиму роботи технічних 
засобів Центр обладнаний необхідними інженерними 
системами (пожежогасіння, кондиціонування, безпере-
бійного гарантованого енергозбереження, моніторингу 
та управління компонентами ЦОД). Найбільш великим 
і продуктивним є Головний ЦОД, який забезпечує:

– роботу програмного забезпечення автоматизова-
них систем на рівні центрального апарату;

– ведення (збір, зберігання, резервування, надання 
даних) центральної бази даних органів ДФС;

– взаємодію з учасниками ЗЕД (автоматизована 
система зовнішнього доступу органів ДФС – контр-
ольована безпечна інформаційна взаємодія компонен-
тів інформаційних систем органів доходів і зборів із 
зовнішніми інформаційними ресурсами та телекомуні-
каційними мережами) [1, c. 78].

Обмін інформацією між Головним центром збері-
гання і обробки даних та регіональними здійснюється 
за відомчою інтегрованою телекомунікаційною мере-
жею органів ДФС. Відповідно, інформаційне забезпе-
чення ЄАІС – це сукупність системи класифікації та 
кодування, системи показників, уніфікованих систем 
митної документації та файлів баз даних. Інформація, 
що циркулює в ЄАІС, може бути розділена за функціо-
нальним принципом на такі категорії:

– вихідні дані митної інформації (електронні копії 
митних документів);

– нормативно-довідкова інформація;
– службове листування органів ДФС;
– регламентна звітна інформація органів доходів і 

зборів ДФС [8].
Електронні копії митних документів містять дані 

про учасників ЗЕД, товари, брокерів (митних представ-
ників), вартісні характеристики, платежі, відмітки про 
етапи проходження митного оформлення та контролю. 
Нормативно-довідкова інформація, яка формується на 
основі єдиної системи класифікації та кодування, вклю-
чає низку міжнародних, загальнодержавних, міжвідом-
чих та галузевих класифікаторів і довідників. Система 
класифікації та кодування повинна відповідати таким 
вимогам: бути єдиною для всіх компонентів ЄАІС; 
повністю охоплювати всі об’єкти, які класифікуються; 
мати достатню й економічно виправдану глибину; воло-
діти певною гнучкістю та надмірністю [8].

Основним інструментом реалізації інформаційних 
митних технологій є програмне забезпечення. Про-
грамне забезпечення є сукупністю програмних засо-
бів (ПЗ) регулярного застосування. Отже, програмне 
забезпечення ЄАІС є інструментом реалізації інфор-
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маційних технологій на усіх рівнях діяльності орга-
нів ДФС, а також сукупністю програмних засобів та 
інструктивно-методичних матеріалів. В ЄАІС ОДЗ 
ДФСУ використовуються:

– системні програмні засоби (операційні системи 
та засоби їх розширення);

– системи керування базами даних (СКБД);
– програмні засоби керування інформацій-

ними ресурсами, дисковими масивами, мережевим 
обладнанням;

– ПЗ захисту інформації (від несанкціонованого 
доступу, антивірусні, криптографічні).

Більшість організацій купують готові програмні 
засоби, пакети й технології, а за необхідності додають 
до них своє програмне забезпечення. Сучасні органи 
ДФС відносяться до класу великих динамічних систем 
із характерною багатопрофільною діяльністю та великою 
кількістю кооперативних зв’язків з партнерами, учасни-
ками ЗЕД, транспортними організаціями, податковими, 
банківськими системами тощо. Саме тому у зв’язку з 
попитом на послуги в галузі митної справи надання 
державних послуг удосконалюється шляхом вирішення 
таких завдань, як підвищення якості та доступності дер-
жавних послуг в галузі митної справи; інтеграція єдиної 
автоматизованої інформаційної системи митних органів 
в наявну інфраструктуру; надання послуг і функцій в 
електронному вигляді з метою забезпечення доступності 
та підвищення якості надання державних послуг в галузі 
митної справи; розробка системи показників, методич-
ного забезпечення й системи моніторингу якості надання 
державних послуг в галузі митної справи [3, c. 19].

Одним з основних напрямів діяльності органів 
ДФС є розвиток перспективних інформаційних митних 
технологій, що дає змогу створювати більш комфортні 
умови для бізнесу, забезпечувати прискорення та спро-
щення митних платежів. Тому використовуються такі 
інформаційні митні технології, як інтернет-деклару-
вання, попереднє інформування, віддалений випуск 
товарів і транспортних засобів. Автоматизація митних 
технологій вимагає нової організації автоматизованої 
інформаційної системи, а саме:

– консолідованого та централізованого зберігання 
митних документів в електронному вигляді;

– віддаленого доступу користувачів системи 
до її інформаційних ресурсів на основі захищеної 
WEB-технології;

– об’єктивно-орієнтованої архітектури автомати-
зованої системи;

– централізованого адміністрування інформа-
ційно-обчислювальної мережі та баз даних з центру 
управління ДФС України;

– реалізації автоматизованого режиму процедур 
управління ризиками;

– застосування автоматизованого режиму проце-
дур управління ризиками й контролю після випуску 
товарів відповідно до заявленого режимом (митний 
пост-аудит) [4, c. 32].

ЄАІС передбачає наскрізну комплексну автомати-
зацію всієї митної діяльності, забезпечення центра-
лізованого управління процесами митного оформ-
лення та контролю, прийняття управлінських рішень 
на всіх рівнях, оперативного доведення розпорядчої 
та довідкової інформації. Впроваджувані в рамках 
ЄАІС інформаційні технології покликані реалізу-
вати принцип «потрібну інформацію співробітнику 
в потрібний час». Основними напрямами реінжині-
рингу в розвитку інформаційних технологій митних 
органів є такі (рис. 2).

Головний результат застосування реінжинірингу під 
час розроблення ЄАІС полягає в якісних змінах у функ-
ціях митних підрозділів та підвищенні особистої участі 
кожного співробітника органів ДФС. Будь-який підроз-
діл або окремий співробітник як користувач реальних 
інструментів, що надаються ЄАІС, зможе отримувати в 
діалоговому режимі необхідну для прийняття рішення 
інформацію з єдиного банку даних [5, c. 49].

Митні інформаційні системи відносяться до склад-
них корпоративних систем, дослідження яких можна 
здійснити з використанням методів моделювання. Це 
дасть змогу оцінити передбачуване рішення «на столі» 
без закупівлі, установки і налаштування обладнання та 
програмного забезпечення. Використання такого під-

ходу допомагає значно знизити 
витрати на розробку, впрова-
дження та модернізацію інфор-
маційної системи, усунути 
можливі ризики. Дослідження 
параметрів обчислювальної 
системи за різних характе-
ристик окремих компонентів 
дає змогу вибрати мережу та 
обчислювальне обладнання з 
урахуванням продуктивності, 
якості обслуговування, надій-
ності та вартості [7, c. 230].

Моделювання дає змогу 
мінімізувати вартість устат-
кування, призначеного для 
використання в обчислю-
вальній системі. Результатом 
моделювань є висновок, куди 
входять варіанти специфіка-
цій та рекомендованого облад-
нання; порівняльний аналіз 
варіантів; результати аналізу 

Рис. 2. Напрями реінжинірингу в розвитку інформаційних технологій 
органів ДФС України

 

Комплексність і системність інформатизації, її підпорядкованість 
вирішенню стратегічних завдань, що стоять перед митною системою в 

даний час та на перспективу 

Активність в забезпеченні інформаційних потреб користувачів на всіх рівнях 
митної системи 

Поетапність і послідовність у проведенні інформатизації митних органів 

Розподіленість зберігання та обробки інформації 

 Накопичення інформації в банках даних митних підрозділів, 
сумісність загальносистемних (центральних) банків даних щодо входу 

й виходу з регіональними базовими функціональними завданнями 

Забезпечення необхідної конфіденційності інформації 
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роботи обчислювальної системи під час використання 
різних наборів обладнання, системного та приклад-
ного програмного забезпечення. В рамках такого під-
ходу модель органів ДФС є об’єктом, інструментом та 
результатом дослідження митної діяльності, а під час 
вирішення конкретних завдань – полігоном для при-
йняття різних управлінських рішень.

Висновки. Таким чином, впровадження в діяльність 
органів доходів і зборів нових інформаційних техноло-
гій для вдосконалення митних операцій та підвищення 
ефективності митного контролю є одним з основних 
завдань інформаційної політики ДФС України. Підви-
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щення ефективності діяльності органів ДФС України 
можливе лише на основі реінжинірингу митних про-
цесів за максимального використання сучасних інфор-
маційних технологій. А це, відповідно, дасть змогу 
провести дослідження часу випуску товарів з викорис-
танням інструменту ВМО (Time Release Study), здій-
снити подальший розвиток електронної системи обміну 
інформацією за принципом «єдиного вікна», впровадити 
інститут уповноваженого економічного оператора, при-
єднатися до Нової комп’ютеризованої системи (NCTS), 
розвивати систему управління ризиками у сфері мит-
ного контролю, створити підрозділи митної варти тощо.
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ДОХІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ:  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Домбровська Л.В., Баранова Ю.В. Дохідність комерційних банків України: сучасні тенденції, 
напрями підвищення. У статті приділено увагу ретельному аналізу показників дохідності вітчизняних 
банків та виявленню основних чинників його зміни упродовж останніх років. Дохідність банківської 
діяльності – важлива характеристика фінансового стану комерційних банків, яка дає змогу оцінити 
рівень ефективності вкладень, дохідних активів, управління спредом, використання внутрішньобанків-
ських резервів, процентної політики, а також пріоритетність напрямів використання капіталу. Отримані 
результати виконаного дослідження вказують на те, що стан дохідності сучасної банківської системи 
повністю залежить як від сукупного розміру доходів та витрат, так і від особливостей структурних зру-
шень у їх складі.

Ключові слова: банківська система, комерційні банки, дохідність, дохід, втрати, процентний дохід, не-
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Постановка проблеми. Банківський сектор як 
основна ланка вітчизняної фінансово-кредитної сис-
теми прямо та опосередковано відчув на собі нега-
тивний вплив потрясінь, які стрімкою та «резонанс-
ною хвилею» поширились на усі сфери життя країни. 
Реагуючи на дестабілізаційні процеси в банківській 
системі, Національний банк України вжив низку сис-
темних заходів, спрямованих на забезпечення стабіль-
ності виконання комерційними банками своїх функцій 
і підтримку їх фінансового стану на достатньому рівні. 
Отже, навіть попри тотальне скорочення кількості бан-
ківських установ внаслідок втрати ними своєї плато-
спроможності, спостерігається поступове зростання 
абсолютних показників діяльності працюючих банків 
упродовж останніх двох років. Водночас внаслідок 
трансформацій, які стали неминучими в ході вирі-
шення особливо гострих проблем, посилилась конку-
ренція в банківському середовищі, яка виявляється у 
зростаючій зацікавленості в якості фінансового ста-
новища банків з боку їх клієнтів і власників. Фінан-
сова стабільність банків стає питанням їх виживання, 
оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогід-
ним результатом фінансової діяльності на одному рівні 
з іншими можливостями. Посилення надійності банків, 
індикаторами якої є перш за все дохідність та прибут-
ковість, стає першочерговим завданням кожного з них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість 
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних науковців присвя-
чена переважно дослідженню прибутковості діяльності 
комерційних банків як ключової характеристики їх 
фінансового стану та результативності. Серед зарубіж-
них вчених досліджували цю проблематику Дж.Ф. Сінкі, 
П.С. Роуз, Ю. Іноземцева, А. Коняєв, А. Шаталов та інші. 
Значну увагу вивченню різних аспектів прибутковості 
банківської діяльності приділяли у своїх працях вітчиз-
няні вчені, такі як О. Криклій, О. Рибалка, В. Фатюха, 
О. Подоляк, С. Осташ, О. Омельченко, Ю. Макаренко, 
Є. Тітова. Зауважимо також, що сьогодні достатньо 
вивчаються особливості впливу доходів і витрат на фор-

мування прибутку та прибутковості комерційних банків, 
оминаючи питання їх дохідності.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження сучасних тенденцій щодо дохідності 
комерційних банків України та виявлення на цій основі 
напрямів її підвищення.

Виклад основного матеріалу. Важливими умовами 
забезпечення дохідності банків є оптимізація струк-
тури доходів і витрат, виявлення тенденцій у дохідності 
кредитних операцій, планування оптимальної дохідної 
маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів 
за активними та пасивними операціями [3].

Для дослідження тенденцій, якими характеризу-
ється дохідність сукупності вітчизняних комерційних 
банків, скористаємося методикою, запропонованою 
колективом авторів на чолі з А. Герасимовичем [1].

Взяті до аналізу показники (табл. 1) свідчать пере-
важно про підвищення рівня дохідності сукупності 
комерційних банків України упродовж досліджуваного 
періоду, а особливо станом на 1 січня 2018 р. порівняно 
з 1 січня 2017 р. Вважаємо, що виявлена зміна аналізова-
них показників зумовлена перш за все поступовим виве-
денням з вітчизняного банківського ринку неплатоспро-
можних «гравців», загальна кількість яких скоротилась 
із початку 2016 р. до початку 2018 р. на 35 одиниць.

Скорочення розміру від’ємного фінансового резуль-
тату, отриманого вітчизняними комерційними банками 
за результатами фінансово-господарської діяльності 
в останні три роки, дало змогу значно зменшити зна-
чення співвідношення збитку та сукупних доходів 
(на 0,285). Випереджаюче зростання обсягу активів 
комерційних банків (в 1,095 разів) проти збільшення їх 
доходів (1,045 разів) вплинуло на зменшення співвід-
ношення між доходами та активами, однак станом на 
1 січня 2018 р. порівняно з аналогічною датою попе-
реднього року аналізований показник хоч і не значно, 
але підвищився (на 0,008). Коливний характер зміни в 
динаміці розміру процентних доходів вітчизняних бан-
ків за одночасного поступового збільшення загального 
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обсягу банківських активів спричинило зменшення 
значень відповідного співвідношення протягом аналі-
зованого періоду з 0,112 до 0,093, тобто на 0,019.

Позитивна зміна спостерігається у зміні співвідно-
шення процентної маржі та дохідних активів банків, що 
зумовлене зростанням величини порівнюваного показ-
ника (процентної маржі) упродовж досліджуваного 
періоду із 42 773 млн. грн. до 53 075 млн. грн., тобто на 
24,1%, що стало наслідком випереджаючого скорочення 
розміру процентних витрат (на 24,7%) порівняно зі скоро-
ченням розміру процентних доходів (на 9,5%). Окреслені 
тенденції зміни процентної маржі та загального обсягу 
активів комерційних банків України упродовж досліджу-
ваного періоду забезпечили підвищення рівня відповід-
ного показника з 0,035 до 0,040, а також його дотримання 
оптимальних значень (1–4%). Про підвищення банками 
рівня покриття процентних витрат процентними дохо-
дами свідчить поступове зростання співвідношення між 
ними, а саме з 1,454 до 1,748, тобто на 0,294. Значення 
цього показника значно перевищують оптимальні межі 
(110–125%), що вказує на намагання вітчизняних банків-
ських установ вести виважену політику щодо ефектив-
ного розміщення сформованих ресурсів.

Українські банки протягом досліджуваного періоду 
суттєво підвищили ефективність використання вну-
трішньобанківських резервів та рівень якості управ-
ління витратами, свідченням чого є помітне зростання 
співвідношення між непроцентними та сукупними 
доходами (на 0,108), а також зменшення співвідно-
шення між непроцентними витратами та сукупними 
доходами (на 0,130). Зростання коефіцієнта співвідно-
шення між процентною маржею та сукупними дохо-
дами з 0,251 станом на 1 січня 2016 р. до 0,298 станом 
на 1 січня 2017 р. та 1 січня 2018 р. є свідченням підви-
щення ефективності процентної політики українських 
банків, що підтверджує зроблені вище висновки.

Важливою ознакою сучасної банківської системи є 
здатність її суб’єктів використовувати внутрішньобан-
ківські активи задля підвищення рівня дохідності своєї 
діяльності, на що вказує зростання співвідношення 

між непроцентними доходами та загальним обсягом 
активів (з 0,027 станом на 1 січня 2016 р. до 0,041 ста-
ном на 1 січня 2018 р.).

Спадну тенденцію демонструють співвідношення 
дохідних активів та загального обсягу активів (змен-
шення на 0,051), дохідних активів та платних пасивів 
(зменшення на 0,094), не дохідних активів та капіталу 
(зменшення на 0,696), а також процентних доходів та 
платних пасивів (зменшення на 0,020), що зумовлене 
випереджаючими темпами зростання обсягу загальних 
активів, платних пасивів та капіталу комерційних бан-
ків України порівняно з темпами зростання дохідних 
та не дохідних активів, а також непроцентних доходів.

Узагальнюючи результати аналізу показників 
дохідності, доходимо висновку, що ця характеристика 
фінансового стану вітчизняних комерційних банків 
значною мірою залежить від змін в обсягах та струк-
турі їх доходів та витрат.

З огляду на зроблений висновок приділимо увагу 
виявленню тенденцій щодо змін у розмірах доходів 
та витрат, а також структурних зрушень у їх складі за 
сукупністю українських банків. Як свідчать дані табл. 2, 
зміна загальної величини доходів комерційних банків 
України мала коливний характер. Так, на початку 2017 р. 
відбулося зменшення доходів на 16 905 тис. грн., або на 
9,9%, що спричинене скороченням розміру як процент-
них (на 15,5 тис. грн.), так і непроцентних доходів (на 
15 370 тис. грн.). Суттєве зменшення останніх зумовлене 
стрімким скороченням результату торговельних опера-
цій (на 21 485 тис. грн.), зокрема внаслідок отримання 
від’ємного результату операцій з фінансовими інстру-
ментами, що обліковуються за справедливою вартістю 
з визнанням результату переоцінки через прибутки та 
збитки (-11 021 тис. грн.), а також від’ємного результату 
переоцінки іноземної валюти (-11 336 тис. грн.).

На початку 2018 р. ситуація докорінно змінилася, 
про що свідчить збільшення загального розміру доходів 
вітчизняних комерційних банків, а саме на 2 4617 тис. 
грн., або на 16,0%. Позитивна зміна стала можливою 
через помітне збільшення розміру непроцентних дохо-

Таблиця 1
Показники дохідності комерційних банків України (станом на 1 січня)

Показник (співвідношення) 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Відхилення абсолютне

2017 /2016 рр. 2018 /2017 рр.
прибутку та сукупних доходів -0,422 -1,264 -0,137 -0,843 1,127
сукупних доходів та активів 0,140 0,125 0,133 -0,015 0,008
процентних доходів та активів 0,112 0,110 0,093 -0,002 -0,017
процентної маржі та дохідних активів 0,045 0,052 0,055 0,006 0,003
процентної маржі та активів 0,035 0,037 0,040 0,002 0,003
процентних доходів та процентних витрат 1,454 1,511 1,748 0,057 0,237
непроцентних доходів та сукупних доходів 0,197 0,118 0,304 -0,078 0,186
непроцентних витрат та сукупних доходів 0,869 1,681 0,739 0,812 -0,942
процентної маржі та сукупних доходів 0,251 0,298 0,298 0,047 –
непроцентних доходів та активів 0,027 0,015 0,041 -0,013 0,026
дохідних активів та загальних активів 0,770 0,720 0,719 -0,050 -0,001
дохідних активів та платних пасивів 1,048 0,922 0,954 -0,126 0,032
не дохідних активів та капіталу 2,991 2,981 2,295 -0,010 -0,686
процентних доходів та платних пасивів 0,153 0,141 0,123 -0,012 -0,018
непроцентної маржі та процентної маржі -2,681 -5,240 -1,397 -2,559 3,843

Примітка: надано дані платоспроможних банків
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дів (на 36 038 тис. грн.) внаслідок зростання величини 
усіх їх складових (за винятком інших доходів).

Тенденції щодо зміни розмірів складових доходів 
вітчизняних банків привели до структурних зрушень у 
загальному обсязі доходів (рис. 1). Процентні доходи 
банківської системи загалом останніми роками колива-
ються в межах 70–80% загального обсягу отриманих 
доходів. Але їх частка зменшується у динаміці, а саме 
на 10,7 в. п. з початку 2016 р. до початку 2018 р. Вва-
жаємо, що одним з вагомих чинників виявлених струк-
турних зрушень в сукупних доходах вітчизняних бан-
ків є помітне зменшення обсягу (на 147 432 тис. грн.) 
та питомої ваги в загальному розмірі активів (на 16,0 в. 
п.) величини кредитів та кредиторської заборгованості 
клієнтів як основного виду активів, що передбачає 
отримання банками саме процентних доходів.

З огляду на несприятливу економічну ситуацію 
в Україні останніх років зниження питомої ваги про-
центних доходів викликане не природним розширен-
ням діяльності банків, диверсифікації послуг та клі-
єнтської бази, а саме прагненням збільшити доходи за 
рахунок підвищених комісій та небанківських послуг, 
про що свідчить зростання частки непроцентних дохо-
дів у загальному обсязі доходів вітчизняних банків 
протягом періоду з 1 січня 2016 р. по 1 січня 2018 р.

Аналіз даних, наведених у табл. 3, дає підстави ствер-
джувати, що динаміка витрат сукупності комерційних 
банків України загалом відображає такі основні тенденції.

1) Загальна величина витрат зменшилась загалом 
протягом досліджуваного періоду на 39 819 тис. грн. 
При цьому варто відзначити помітне їх збільшення 

станом на 1 січня 2017 р. порівняно з 1 січня 2016 р. 
на 105 444 тис. грн., а також суттєве скорочення ста-
ном на 1 січня 2018 р. порівняно з 1 січня 2017 р. на 
1 452 636 тис. грн.

2) Поступово зменшився розмір процентних витрат 
комерційних банків України, а саме з 94 223 тис. грн. 
на початку 2016 р. до 70 966 тис. грн. на початку 
2018 р., тобто загалом на 23 257 тис. грн. Попри посту-
пове збільшення обсягу строкових депозитів, залуче-
них вітчизняними банками протягом аналізованого 
періоду (з 407 766 тис. грн. до 471 406 тис. грн.), осно-
вну причину виявленого характеру динаміки процент-
них витрат вбачаємо у зниженні процентних ставок за 
такими депозитами (з 21,5% у національній валюті та 
6,9% в іноземній валюті до 16,7% та 6,4%, відповідно).

3) Розмір комісійних витрат вітчизняних банків збіль-
шився загалом за аналізований період на 3 853 тис. грн., 
що обумовлене збільшенням коштів до запитання 
(з 341 291 тис. грн. на початку 2016 р. до 456 518 тис. грн. 
на початку 2018 р.), спричиненого відповідним підви-
щенням активності власників цих коштів щодо попиту 
на операції з валютними цінностями, послуги з розра-
хунково-касового обслуговування та ведення рахунків, з 
переказу грошових коштів, включаючи послуги платіж-
них та розрахункових систем тощо.

4) Значно збільшився розмір адміністративних та 
інших операційних витрат, а саме на 3 572 тис. грн. на 
початку 2017 р. та на 20 775 тис. грн. на початку 2018 р. 
через поступове зростання величини таких їх складо-
вих, як витрати на персонал (на 6 117 тис. грн.), витрати 
на утримання основних засобів (на 2 397 тис. грн.), екс-

Таблиця 2
Динаміка доходів комерційних банків України (станом на 1 січня), млн. грн.

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. Відхилення абсолютне
2017/2016 рр. 2018/2017 рр.

Процентні доходи, всього 136 997 135 462 124 041 -1 535 -11 421
зокрема:
від операцій з юридичними особами 111 663 112 961 95 611 1 298 -17 350
від операцій з фізичними особами 25 334 22 501 28 430 -2 833 5 929
Непроцентні доходи, всього 33 526 18 156 54 194 -15 370 36 038
зокрема:
комісійні доходи 25 169 31 189 37 116 6 020 5 927
результат торговельних операцій 861 -20 624 7 332 -21 485 27 956
інші операційні доходи 6 233 5 169 7 329 -1 064 2 160
інші доходи 1 263 2 422 2 417 1 159 -5
Доходи, всього 170 523 153 618 178 235 -16 905 24 617
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Рис. 1. Структура доходів комерційних банків України
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Рис. 2. Структура витрат комерційних банків України

плуатаційні та господарські витрати (на 597 тис. грн.), 
витрати на оренду (96 тис. грн.), інші адміністративні 
та операційні витрати (на 16 619 тис. грн.), які вклю-
чать витрати оперативного лізингу, на послуги аудиту, 
інкасацію, неустойки (штрафи, пені), що сплачені за 
банківськими операціями.

5) Зміна обсягу відрахувань до резервів характе-
ризується нерівномірністю. Так, на початку 2017 р. їх 
розмір збільшився на 104 341 тис. грн. проти початку 
2016 р., що зумовлене виконанням плану врегулювання 
діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» в межах процесу 
націоналізації установи, реалізація якого супроводжу-
валася здійсненням цим банком відрахувань до резер-
вів у розмірі 144 381 тис. грн. (71,6% загальної вели-
чини сформованих резервів по банківській системі). 
На початку 2018 р. ситуація докорінно змінилася, про 
що свідчить зменшення обсягу відрахувань вітчизня-
них банків до резервів на 152 948 тис. грн., зумовлене 
скороченням відрахувань до резервів під заборгова-
ність за наданими клієнтам кредитами (на 143 596 тис. 
грн.) через як зменшення обсягу працюючого кредит-
ного портфеля, так і поліпшення його якості.

Зміни як загального розміру витрат комерційних 
банків України, так і окремих їх складових не могли 
не позначитися на структурних зрушеннях (рис. 2). Як 
бачимо, питома вага процентних витрат у сукупних 
витратах вітчизняних банків коливалась від з 38,9% 
станом на 1 січня 2016 р. до 25,8% станом на 1 січня 
2017 р., а також до 35,0% станом на 1 січня 2018 р. Від-
значимо також, що у складі процентних витрат також 
відбулися певні структурні трансформації. Так, якщо 

на початку 2016 р. у їх складі більшість складали про-
центні витрати від операцій з юридичними особами 
(57,9%), то на початку 2018 р. спостерігається зниження 
цього показника до 50,9%. Відповідно, питома вага про-
центних витрат від операцій з фізичними особами під-
вищилась з 42,1% до 49,1%. Першочерговою причиною 
виявлених структурних змін у складі процентних витрат 
є, на наш погляд, поступове зростання обсягу строко-
вих депозитів, залучених від фізичних осіб упродовж 
аналізованого періоду (загалом на 60 869 тис. грн.) за 
одночасного збільшення розміру строкових коштів юри-
дичних осіб лише на 2 771 тис. грн.

Зауважимо також, що у складі непроцентних витрат 
вітчизняних комерційних банків відбулися помітні 
структурні трансформації, обумовлені окресленими 
вище причинами. Питомі ваги комісійних витрат, адмі-
ністративних та інших операційних витрат зросли ста-
ном на 1 січня 2018 р. порівняно з 1 січня 2016 р. на 
3,4 в. п. та на 22,4 в. п. відповідно. Натомість питома 
вага відрахувань до резервів скоротилась на 28,6 в. п.

Результати проведеного дослідження показали, що 
дохідність комерційних банків України протягом пері-
оду з 1 січня 2016 р. по 1 січня 2018 р. не мала чітко 
вираженої тенденції. Проте за більшістю аналізованих 
показників намітились позитивні зміни на початку 
2018 р. порівняно з початком 2017 р., що обумовлене 
зростанням обсягу як сукупних доходів вітчизняних 
банків, так і окремих їх складових, зокрема непроцент-
них доходів (комісійні доходи, результат торговель-
них операцій); суттєвим скороченням процентних та 
непроцентних витрат, зокрема відрахувань до резервів.

Таблиця 3
Динаміка витрат комерційних банків України (станом на 1 січня), млн. грн.

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. Відхилення абсолютне
2017/2016 рр. 2018/2017 рр.

Процентні витрати, всього 94 223 89 648 70 966 -4 575 -18 682
зокрема:

 – від операцій з юридичними особами 54 574 49 896 36 116 -4 678 -13 780
 – від операцій з фізичними особами 39 649 39 752 34 850 103 -4 902

Непроцентні витрати, всього 148 191 258 210 131 629 110 019 -126 581
зокрема:

 – комісійні витрати 5 795 7 166 9 648 1 371 2 482
 – відрахування до резервів 97 284 201 625 48 677 104 341 -152 948
 – адміністративні та інші операційні витрати 45 664 49 236 70 011 3 572 20 775
 – витрати на податок на прибуток -552 183 3 293 735 3 110

Витрати, всього 242 414 347 858 202 595 105 444 -145 263
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Висновки. З огляду на позитивні зміни, які наміти-
лись останніми роками в банківській системі під впливом 
роботи, яка проводиться Національним банком України та 
спрямована на оздоровлення та стабілізацію банківського 
сектору (встановлення стандартів прозорості функціону-
вання та додержання норм законів кожним комерційним 
банком, програма відшкодування втрачених заощаджень 
вкладників, активізація діяльності Фонду гарантування 
вкладень фізичних осіб), вважаємо, що наступним важ-
ливим кроком на шляху підвищення дохідності вітчиз-
няних комерційних банків має стати визначення джерел 
збільшення доходів, до яких слід віднести загальне зрос-
тання групи активів, що приносять процентний дохід; 
збільшення питомої ваги дохідних активів у сукупних 

активах; зміну загального рівня процентної ставки за 
активними операціями; зміну структури дохідних активів 
шляхом підвищення питомої ваги ризикованих кредитів.

Крім виявлених джерел підвищення доходів, банки 
повинні систематично аналізувати напрями своїх 
витрат та оптимізувати їх. Оптимізація витрат банків 
полягає у встановленні прозорих та ефективних меха-
нізмів фінансового менеджменту, бізнес-планування та 
банківського моніторингу, спрямованих на підвищення 
ефективності банківської діяльності з урахуванням 
проблем надійності, ліквідності, дохідності, прибутко-
вості. Оптимізуючи свої витрати, банки мають змогу 
більш ймовірно досягти високого рівня дохідності 
своєї діяльності найбільш економічним способом.
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Іваськевич Х.І. Аналіз особливостей фінансового контролю діяльності бюджетних установ в Україні.  
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Ivas’kevych Kh.I. Analysis of the peculiarities of financial control over the activities of budgetary institu-
tions in Ukraine. The article reveals the essence of financial control over the activities of budget institutions. The 
goals and tasks at the macro and microeconomic level are determined. The bodies that carry out external and inter-
nal state financial control are submitted. The results of the activity of the State Audit Office of Ukraine regarding 
the conduct of financial control are analyzed. The main directions of the reform of the state financial control in the 
conditions of strengthening of the European integration processes are outlined.
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Постановка проблеми. Фінансово-економічна 
нестабільність, що притаманна сучасному етапу роз-
витку економіки України, зумовлює недостатність 
державних фінансових ресурсів, що сприяє зниженню 
рівня фінансової безпеки країни. Важливим інстру-
ментом забезпечення найбільш повного надходження 
коштів до державного бюджету та їх раціонального 
використання, управління державним майном та 
боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин 
є державний фінансовий контроль, який у провідних 
країнах світу виступає пріоритетною сферою роз-
витку фінансово-бюджетних відносин. Від ефектив-
ності його функціонування значною мірою залежить 
стан фінансової системи та безпеки держави загалом. 
Контроль надає відповідального та підзвітного харак-
теру управлінню державними фінансами, забезпечує 
гарантії та підтримку процесу своєчасного виявлення 
відхилень від прийнятих стандартів, порушень прин-
ципів законності, доцільності та економічності у вико-
ристанні бюджетних коштів.

На сучасному етапі реформування державного 
фінансового контролю в Україні актуальною є про-
блема утвердження аудиту як найбільш ефективної 
його форми, оскільки він дає змогу своєчасно та 
повністю виявляти різні порушення, помилки та зло-
вживання, які виникають у процесі ведення господар-
ської діяльності бюджетними установами, у подаль-
шому запобігати їм, а також забезпечує досягнення 
високих результатів використання фінансових ресур-
сів держави. Сьогодні оновлено повноваження вищих 
контрольних органів більшості розвинених країн 
світу, їх переорієнтовано на проведення державного 
аудиту, окреслено головні завдання, що стосуються 
визначення економічності, ефективності, результа-
тивності використання ресурсів країни та якості дер-
жавного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розвиток теорії та практики організа-
ції фінансового контролю за діяльністю бюджетних 
установ України зробили такі вітчизняні науковці, як, 
зокрема, В. Бортняк, Л. Будник, Н. Владімірова, Є. Дей-
неко, Л. Дікань, Д. Долбнєва, О. Дорошенко, Д. Калін-
кін, О. Кожушко, М. Романів, І. Труш, В. Піхоцький, 
І. Чугунов.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визна-
чення сутності та дослідження особливостей органі-
зації фінансового контролю за діяльністю бюджетних 
установ в Україні.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 
років у системі державного фінансового контролю в 
Україні починають з’являтися проблеми нормативно-
правового, організаційно-технічного, інформацій-
ного та кадрового характеру, які разом призводять до 
зниження ефективності та об’єктивності проведення 
державного фінансового контролю, нераціональ-
ного управління державним майном та використання 
бюджетних ресурсів. Все це вказує на необхідність 
пошуку напрямів удосконалення державного фінан-
сового контролю з урахуванням як особливостей наці-
ональної економіки, так і позитивного зарубіжного 
досвіду у цій сфері фінансових відносин [8, с. 35].

В науковій літературі не існує єдиного підходу 
до тлумачення поняття «державний фінансовий 
контроль».

На думку М. Базася, він забезпечує інтереси дер-
жави та суспільства, перевіряє виконання зобов’язань 
фізичних та юридичних осіб перед державою та забез-
печення законності [1, с. 21].

C. Юргелевич вважає державний фінансовий контр-
оль найважливішою функцією державного управління, 
яка спрямована на виявлення відхилень від прийнятих 
стандартів законності, доцільності та ефективності 
управління фінансовими ресурсами, а також іншою 
державною власністю, а за наявності таких відхи-
лень – на своєчасне вжиття відповідних коригувальних 
та запобіжних заходів [10, с. 138].

В. Піхоцький зазначає, що державний фінансо-
вий контроль з усіма його складовими в практич-
ному аспекті необхідно розглядати як багатоаспек-
тну систему спостереження та перевірки законності, 
доцільності, раціональності та ефективності процесів 
формування та використання фінансових ресурсів на 
будь-якому рівні управління для оцінювання ефектив-
ності прийнятих управлінських рішень і досягнення 
на цій основі економічного прогресу. Для повноти 
та цілісності він повинен доповнюватися контролем 
використання державної власності [7, с. 32].

Утім, Л. Дікань визначає контроль у бюджет-
них установах як сукупність заходів, яких вживають 
уповноважені органи з метою перевірки законності, 
доцільності та ефективності використання установою 
бюджетних коштів [3, с. 21].

На нашу думку, фінансовий контроль діяльності 
бюджетних установ доцільно визначати як найважли-
вішу функцію управління державними фінансовими 
ресурсами, яка забезпечує захист інтересів суспіль-
ства та сприяє ефективному формуванню, раціональ-
ному й доцільному використанню бюджетних коштів, 
досягненню стратегічних цілей діяльності бюджетних 
установ.

Метою фінансового контролю діяльності бюджет-
них установ є дотримання принципів законності й 
ефективності формування та використання грошових 
коштів з метою забезпечення виконання такими орга-
нізаціями визначених державою завдань та досягнення 
стратегічних цілей діяльності.

Зазначимо, що О. Дорошенко [4, с. 40] обґрунтовує 
необхідність розподілення завдань державного фінан-
сового контролю за діяльністю бюджетних установ 
на дві групи, а саме на макро- та мікроекономічному 
рівнях. Перша група охоплює завдання, що пов’язані 
із забезпеченням законності, прозорості, ефективності 
та цільового використання бюджетних коштів. До 
завдань мікроекономічного рівня доцільно відносити 
забезпечення ефективного управління установою, пра-
вильності ведення бухгалтерського обліку й достовір-
ності бухгалтерської звітності, економії, ефективного, 
результативного й цільового використання бюджетних 
коштів, проведення аналізу та оцінки стану фінансово-
господарської діяльності бюджетних установ, запобі-
гання порушенням бюджетного законодавства, обґрун-
тованості планування надходжень і витрат бюджетних 
коштів тощо.

Потреба у дієвій системі державного фінансового 
контролю в Україні зумовлена необхідністю забезпе-
чення належного формування та ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів держави для реалізації її 
функцій. Від неї залежить ефективність соціально-еко-
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номічного розвитку країни, регіонів загалом, а також 
економічних суб’єктів зокрема [5, с. 13]. Функціону-
вання ефективної, якісної та прозорої системи держав-
ного фінансового контролю значно підвищує рівень 
довіри до держави як власних громадян, так і зарубіжної 
спільноти, а також створює необхідні умови для розви-
тку бізнесу, економічного зростання країни, формування 
сприятливого інвестиційного клімату тощо [8, с. 36].

Державний фінансовий контроль реалізується за 
допомогою створюваної державою системи органів 
державного фінансового контролю, яка є елементом 
загальної структури контролюючих органів держави 
та водночас виступає найважливішою частиною того 
фінансового механізму, за допомогою якого вона про-
водить свою фінансову політику.

Вітчизняна система державного фінансового контр-
олю розглядається як трирівнева модель, у якій най-
вищим рівнем контролю є централізований зовніш-
ній контроль від імені Уряду та Парламенту. З метою 
забезпечення проходження такого контролю на дру-
гому рівні діють децентралізовані підрозділи внутріш-
нього аудиту, які оцінюють та підтримують ефектив-
ність діючої системи внутрішнього контролю, яка і є 
останнім рівнем, на якому базується система держав-
ного фінансового контролю [9, с. 141].

Діюча система державного фінансового контр-
олю складається з окремих видів, методів, форм та 
суб’єктів, кожен елемент якої має власні недоліки та 
є далеким від досконалості (громіздка та неефективна 
організаційно-функціональна структура, недосконале 
правове поле та методологічне забезпечення, відсут-
ність дієвої системи внутрішнього фінансового контр-
олю, незадовільний стан фінансово-бюджетної дисци-
пліни, низька відповідальність учасників бюджетного 
процесу тощо) [9, с. 142].

Однак укладення Україною у 2014 році Угоди про 
асоціацію, яка вступила повністю в дію 1 вересня 
2017 року, чітко визначило євроінтеграційний вектор 
розвитку країни та конкретні напрями реформування 
державного фінансового контролю, а саме його гар-
монізацію з міжнародними стандартами та нормами 
Європейського Союзу. В основу цього покладене 
перетворення внутрішнього фінансового контролю, 
оскільки саме від його ефективності залежать результа-
тивність та економність витрачання державних фінан-

сових ресурсів від нижчого розпорядника бюджетних 
коштів до вищого (рис. 1).

Як показує рис. 1, левова частка внутрішнього 
фінансового контролю діяльності бюджетних установ 
припадає на Державну аудиторську службу України 
(ДАС).

Діяльність органів державного фінансового контр-
олю у 2017 році була спрямована на забезпечення 
належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в 
державі. Упродовж цього року територіальними під-
розділами Державної аудиторської служби охоплено 
контролем більше 1,8 тис. підприємств, установ та орга-
нізацій усіх форм власності, на понад 1,5 тис. об’єктах 
контролю встановлене незаконне й нецільове витра-
чання коштів і матеріальних цінностей, їх недо-
стачі на загальну суму понад 2,2 млрд. грн., зокрема 
бюджетних ресурсів – майже 1,1 млн. грн. (з них понад 
608 млн. грн. становили кошти державного бюджету) 
(рис. 2). Найбільша кількість підприємств, установ та 
організацій була перевірена у 2014 році (21 334 од.), 
що пов’язане зі складним соціально-економічним 
становищем у державі та початком військових дій на 
території України, а найменша – у 2017 році (1 817 од.). 
Найвищою частка перевірених бюджетних організацій 
також була у 2017 році (77%), а найнижчого значення 
вона досягла у 2006 році (50%).

За 2007–2017 роки кількість вжитих контроль-
них заходів ДАС зменшилась більше ніж у 8 разів 
(із 17 563 од. у 2007 році до 2 181 од. у 2017 році (рис. 3). 
Свого піку вони досягли у 2014 році (23 802 од.).

Протилежну тенденцію мав обсяг охоплених ревізі-
ями та перевірками фінансових та матеріальних ресур-
сів, котрий упродовж аналізованого періоду збільшився 
на 38,9% (120,1 млрд. грн.), а найвищого значення 
досягав у тому ж 2014 році (1 053,23 млрд. грн.). Орі-
єнтування заходів державного фінансового контролю 
на охоплення найбільш ризикових сфер у діяльності 
підприємств, установ та організацій та дослідження 
значних фінансових потоків дали змогу забезпечити 
належну результативність контрольних заходів [6].

Загалом за результатами ревізій та перевірок у 
2017 році виявлено втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів на майже 2,3 млрд. грн. (рис. 4). Упродовж 
2007–2017 років обсяг виявлених порушень, що при-
звів до втрат матеріальних та фінансових ресурсів, 

Рис. 1. Модель фінансового контролю діяльності бюджетних установ в Україні [2, с. 49]

Фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ

Зовнішній Внутрішній

Рахункова палата 
України

Державна аудиторська 
служба України

Міністерство фінансів України,
Державна казначейська служба 

України та інші органи

Гармонізація внутрішнього аудиту та контролю розпорядників і одержувачів коштів 
державного й місцевих бюджетів  
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коливався від 2,21 до 35,13 млрд. грн. Найбільше зло-
вживань зафіксовано у 2010 році, а їх відносно низький 
рівень – у 2007, 2016 та 2017 роках. За аналізований 
період найвищий обсяг усунутих фінансових пору-
шень зафіксовано у 2011 році (151% від виявлених 
зловживань, тобто було усунуто ще минулорічні пору-
шення). Дуже низькою частка усунених порушень була 
у 2010 році (близько 5%), коли, наприклад, у 2017 році 
вона становила близько 35%.

У структурі виявлених правопорушень, що при-
звели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 
зазвичай переважали незаконні витрати та недоотри-
мані кошти (рис. 5). Частка перших коливалась від 
46,8% (2009 рік) до 72,2% (2017 рік). Друге місце посі-
дала питома вага недоотриманих фінансових ресурсів, 
частка яких упродовж аналізованого періоду перебу-
вала в межах від 7,2% (2010 рік) до 42,5% (2009 рік). 

Зокрема, у 2017 році внаслідок неправомірних дій 
окремих керівників, реалізації товарів, робіт та послуг 
за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду 
природних та матеріальних ресурсів тощо бюдже-
тами усіх рівнів, бюджетними установами та органі-
заціями, підприємствами втрачена можливість отри-
мати належні їм доходи в сумі майже 642,9 млн. грн., 
зокрема бюджетами – близько 301,6 млн. грн. [6]. Най-
нижчу питому вагу займали недостачі, які перебували 
в діапазоні до 11,2%, а в останні два роки не переви-
щували 3,1%.

Найбільш масштабними та поширеними фінансо-
вими порушеннями, які призвели до втрат ресурсів у 
2017 році, були незаконні витрати внаслідок оплати 
завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих 
послуг, а також завищення кількості чи вартості 
придбаних товарів; використання грошових кре-

 
Рис. 2. Кількість перевірених суб’єктів господарювання Державною аудиторською  

службою України та частка у них бюджетних установ та організацій
Джерело: побудовано автором на підставі джерела [6]

Рис. 3. Динаміка вжитих контрольних заходів Державною аудиторською службою України  
та охоплених ними фінансових та матеріальних ресурсів

Джерело: побудовано автором на підставі джерела [6]
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дитів, позик міжнародних фінансових організацій, 
отриманих під гарантію Уряду України, всупереч їх 
цільовому призначенню; не нарахування і непере-

Рис. 4. Динаміка фінансових та матеріальних ресурсів, охоплених ревізіями й перевірками, 
обсягу виявлених та усунутих фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових  

та матеріальних ресурсів
Джерело: побудовано автором на підставі джерела [6]

Рис. 5. Динаміка структури обсягу виявлених фінансових порушень,  
що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів

Джерело: побудовано автором на підставі джерела [6]

рахування надходжень до загального та спеціаль-
ного (крім спецфонду бюджетних установ) фондів 
бюджету; реалізація суб’єктами господарювання 
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Рис. 6. Динаміка структури усунутих фінансових порушень,  
що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів

Джерело: побудовано автором на підставі джерела [6]

 

товарів, робіт чи послуг безоплатно або за заниже-
ними цінами; проведення незаконних (зайвих) виплат 
по заробітній платі; списання коштів на видатки/
витрати без отримання товарів, робіт чи послуг або в 
обсягах, вищих від їх фактичної вартості; незаконні 
виплати фізичним особам (компенсацій, допомог, 
пільг та субсидій, пенсій, стипендій), зокрема тим, 
які не мали права на їх отримання, або у завищених 
розмірах; недостачі коштів та матеріальних ціннос-
тей; використання державних цільових коштів всу-
переч їх цільовому призначенню тощо.

Держаудитслужбою здійснюється системний 
контроль усунення виявлених контрольними заходами 
недоліків і порушень та повноти виконання вимог її 
органів. Так, для належного реагування на факти пору-
шень до правоохоронних органів у 2017 році передано 
майже 1,3 тис. ревізійних матеріалів. За результатами 
розгляду матеріалів контрольних заходів протягом звіт-
ного року розпочато 577 досудових розслідувань, окрім 
того, долучено до кримінальних проваджень 696 мате-
ріалів заходів державного фінансового контролю.

Упродовж 2007–2017 років у структурі усунутих 
порушень переважали відшкодовані та поновлені 
незаконні витрати, частка яких коливалась від 51,17% 
у 2010 році до 66,62% у 2016 році (рис. 6). Друге 
місце посідали надходження фінансових ресурсів, 
питома вага яких за аналізований період збільшилась 
на 10,57 відсоткові пункти, а у 2017 році становила 
28,58%. Завдяки вжитим заходам протягом 2017 року 

Держаудитслужба, її міжрегіональні територіальні 
органи та управління в областях забезпечили відшко-
дування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на 
загальну суму майже 788,0 млн. грн. Так, до бюдже-
тів, бюджетних установ, організацій та підприємств 
надійшло понад 225,2 млн. грн., а також забезпечене 
відшкодування та поновлення незаконних, нецільових 
витрат та недостач ресурсів на загальну суму понад 
562,7 млн. грн. [6]. Найменшу частку в усунутих пору-
шеннях протягом аналізованого періоду займали від-
шкодовані й поновлені недостачі (коливалися від 1% 
до 2% у більшості періодів).

До головних напрямів реформування фінансового 
контролю діяльності бюджетних установ в умовах 
посилення євроінтеграційних процесів необхідно від-
нести вдосконалення методики вжиття контрольних 
заходів на підставі ризикоорієнтованого підходу під час 
вибору об’єктів перевірки; гармонізацію внутрішнього 
контролю та аудиту з метою підвищення транспарент-
ності бюджетних відносин та запобігання корупції в 
державному секторі; вдосконалення законодавчої бази 
у сфері державного фінансового контролю та приве-
дення її у відповідність до міжнародних стандартів з 
урахуванням світового досвіду; розроблення єдиних 
вітчизняних концептуальних засад, стандартів, форм і 
методів проведення фінансового контролю діяльності 
бюджетних установ; поліпшення інформаційного, 
матеріального та кадрового забезпечення контролюю-
чих органів; посилення ефекту профілактики право-
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порушень у сфері діяльності бюджетних організацій; 
посилення взаємодії та координації усіх учасників 
бюджетних відносин у сфері фінансового контролю; 
оптимізацію організаційної структури та розмеж-
ування функцій контролюючих органів; організацію 
роботи внутрішнього аудиту в бюджетних установах та 
організаціях, а також підвищення його ефективності.

Висновки. Отже, здійснення фінансового контр-
олю діяльності бюджетних установ та організацій 
необхідно розглядати як важливу функцію держав-
ного управління, за допомогою якої можна підви-
щити їхню ефективність, забезпечити економне, 

раціональне й доцільне використання бюджетних 
ресурсів. Головними контролюючими органами в 
Україні є Рахункова палата та Державна аудитор-
ська служба, які підпорядковані Верховній Раді та 
Кабінету Міністрів відповідно. Окрім контролю на 
макроекономічному рівні, значну увагу необхідно 
приділяти внутрішньому аудиту діяльності розпоряд-
ників бюджетних коштів. Для удосконалення системи 
державного фінансового контролю в Україні важливо 
враховувати досвід розвинених країн з ринковою еко-
номікою та приводити до міжнародних стандартів 
діяльність контролюючих органів.
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Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази 
та доходів. Ця стаття визначає теоретичну базу для подальшого аналізу фінансової стійкості місцевих бюдже-
тів. Фінансова стійкість визначається як тип фінансового стану, який дає змогу органам місцевого самовряду-
вання продовжувати надавати послуги членам громади в поточному і майбутньому періодах, не впливаючи на 
модель збалансованості доходів та видатків бюджету. Оцінка місцевої фінансової стійкості базується на двох 
типах показників, таких як боргові зобов'язання та бюджетний баланс. Результати досліджень показали, що 
борговий тягар найбільше пов'язаний з розміром місцевої економічної бази, а на бюджетний баланс впливає 
ступінь диверсифікації доходів місцевих джерел, а також прогнозування демографічної ситуації в громадах.

Ключові слова: стрес муніципальних фінансів, фінансова стійкість, баланс бюджету.
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Лысенко Ж.П., Олексин А.Г. Финансовая устойчивость местного самоуправления: влияние эконо-
мической базы и доходов. Эта статья определяет теоретическую базу для последующего анализа финансо-
вой устойчивости местных бюджетов. Финансовая устойчивость определяется как тип финансового состоя-
ния, который позволяет органам местного самоуправления продолжать оказывать услуги членам общины в 
текущем и будущем периодах, не влияя на модель сбалансированности доходов и расходов бюджета. Оценка 
местной финансовой устойчивости базируется на двух типах показателей, таких как долговые обязательства 
и бюджетный баланс. Результаты исследований показали, что долговое бремя больше связано с размером 
местной экономической базы, а на бюджетный баланс влияет степень диверсификации доходов местных ис-
точников, а также прогнозирования демографической ситуации в общинах.

Ключевые слова: стресс муниципальных финансов, финансовая устойчивость, баланс бюджета.
Lysenko Z.P., Oleksyn A.G. Financial sustainability of local government: the impact of the economic 

base and revenues. This work defines a theoretical basis for the following analysis of the financial sustainability 
of the local budgets. Financial stability is defined as a type of financial state which allows local self-government to 
continue to provide services to members of the community in the current period without affecting the model of the 
balance of income and budget expenditures. Assessment of the local financial stability is based on two types of indi-
cators: debt obligations and the budget balance. The results of the research showed that the debt burden is mostly to 
the size of the local economic base, and the budget balance is influenced by the degree of diversification of income 
from local sources and forecasting of the demographic situation in the community.

Key words: municipal fiscal stress, financial sustainability, budget balance.

Постановка проблеми. Можливості соціально-
економічного розвитку регіонів та громад в умовах 
реформування державних і місцевих фінансів значною 
мірою визначає рівень фінансової стійкості місцевих 
бюджетів. Прогнозування фінансової стійкості місцевих 
бюджетів є необхідним етапом бюджетного менедж-
менту, оскільки дає змогу встановити якість планування 
і виконання місцевого бюджету, а також регулювання 
процесів управління бюджетними ресурсами громад.

Прогнозування стійкості бюджету є важливим 
складником оцінки фінансового стану регіону чи 
громади, за якого певна структура, обсяг фінансово-
бюджетних ресурсів громади створюють можливості 
для реалізації не тільки повноважень органів місцевого 
самоврядування, а й встановлених цілей, завдань соці-
ально економічного розвитку території.

Українські громади з початком реформи децентра-
лізації отримали більше фінансових ресурсів, але одно-
часно і більший обсяг повноважень. Місцеві органи 
самоврядування розпочали активно проводити політику 
щодо зовнішніх запозичень. Однак зараз у нормативно-
правових актах зі сфери бюджетної політики і досі не 
визначають сутності і методології розрахунку фінансо-
вої стійкості місцевих бюджетів. Це дослідження забез-
печує краще розуміння факторів, які впливають на фор-
мування фінансової стійкості місцевих бюджетів, та дає 
можливість врахувати їх під час прогнозування розміру 
цього показника в майбутніх періодах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-
мін «стійкість» у світовий контекст державної полі-
тики введений Комісією з навколишнього середовища 
та розвитку в 1987 р. Розвиток як зміна в будь-якому 
середовищі вважався стійким, якщо він задовольняв 
потреби нинішнього покоління, не заважаючи задо-
вольнити їх майбутнім поколінням. Ця концепція дала 
політикам та аналітикам можливість одночасно обго-
ворювати цілі навколишнього середовища та економіч-
ного розвитку (Dollery and Grant, 2011), не наближаю-
чись до них або шукаючи компромісу. Це дослідження 
також зафіксувало нову нормативну орієнтацію на 
управління державними ресурсами.

У 1990-х роках Світовий банк розпочав фінансування 
досліджень щодо національної фінансової стабільності. 
К. Бернсайд (2003), який є членом Світового банку, 
зазначає, що національна фінансова стійкість має багато 
визначень, але вони, як правило, пов'язані з фінансо-
вою політикою уряду. Науковець визначив дві концепції 
сталого розвитку, які важливі на національному рівні. 
Перша полягає у платоспроможності, тобто «здатності 
уряду обслуговувати свої боргові зобов'язання без-
строково без явного дефолту» (1). К. Бернсайд зазна-
чає, що уряд часто вважається неплатоспроможним, 
коли банкрутство вже очевидне. Такі аналізи не дають 
керівництву інформації щодо необхідності вживання 
запобіжних заходів задля уникнення кризи. Друга кон-
цепція стосується спроможності уряду підтримувати 
поточну політику. Вона, як правило, фокусується на 
оптимальних коригуваннях фіскальної та грошово-кре-
дитної політики, щоб уникнути неплатоспроможності у 
майбутньому. К. Бернсайд визнає, що аналіз фінансової 
стійкості має зосереджуватися на оптимальності полі-
тики, а не на її простому здійсненні.

К. Бернсайд вказує на те, що чітке розуміння цілей 
аналізу фінансової стійкості має передувати вибору мето-
дів аналізу. Він виділяє чотири потенційні цілі аналізу 
фінансової стійкості на національному рівні, такі як:

1) оцінка спроможності уряду брати позики;
2) прогноз настання фінансової кризи; 
3) оцінка фінансових ризиків, пов'язаних із непе-

редбаченими зобов'язаннями; бюджетної політики та 
обговорення майбутніх політичних рішень. 

Опорні цілі К. Бернсайда є привабливими як 
навчальний пристрій, але емпіричне застосування 
цієї думки показує, що цілі не є взаємовиключними. 
Наприклад, прогноз настання кризи, ймовірно, базува-
тиметься на оцінці фінансових ризиків, пов'язаних із 
непередбаченими зобов'язаннями.

Фіскальна стійкість на місцевому рівні також визна-
чена в декількох напрямах. Джефрі Чапман пропонує 
своє визначення фінансової стійкості як «довгостроко-
вої спроможності органів місцевого самоврядування 
послідовно виконувати свої фінансові зобов'язання» та 
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визначає три типи зобов’язань: циклічні, структурні та 
міжурядові. 

Циклічні зобов’язання відображають вплив діло-
вого циклу на місцеві фінанси і часто є загальними 
для всіх трьох рівнів влади. Структурні зобов’язання 
включають демографічні зміни, тенденцію до урбані-
зації, загальну мобільність населення і бізнесу, струк-
турне зрушення від споживання товарів до споживання 
послуг, а також появу нових джерел доходів, таких як 
електронна комерція. Структурні зобов’язання є най-
більш ефективним аспектом управління фінансовою 
стійкістю, оскільки деякі з них знаходяться під контр-
олем місцевих політиків. 

Міждержавні зобов’язання пов'язані з відносинами 
місцевого самоврядування з іншими урядами. Хоча 
місцеві органи самоврядування і держави не можуть 
вступати у прямі фінансові відносини, але вони впли-
вають на місцеві фінансові можливості через міжна-
родну технічну допомогу чи кредити від міжнародних 
фінансових інституцій.

Міжнародна рада зі стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору розглядає бюджет-
ний характер стійкості як «здатність суб'єкта господа-
рювання відповідати за надання послуг та фіскальні 
зобов'язання як зараз, так і в майбутньому» (IPSASB, 
2011: 5). Це свідчить, що оцінка фінансової стійкості 
вимагає широкого кола даних. «Ці дані включають 
фінансову та нефінансову інформацію про поточні еко-
номічні та демографічні умови, припущення щодо наці-
ональних та глобальних тенденцій, таких як продуктив-
ність, відносна конкурентоспроможність національної 
або місцевої економіки та очікувані зміни демографіч-
них змінних, таких як вік, довговічність, стать, дохід, 
освіта та захворюваність» (IPSASB, 2011: 6). 

Dollery and Grant (2011) також розглядали шість 
досліджень бюджетної стійкості в австралійській 
регіональній практиці і дійшли висновку, що всі вони 
надто вузько зосереджені на облікових та фінансових 
показниках. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення економічних та фінансових факторів, які 
впливають на фінансову стійкість місцевих бюджетів.

Методичну основу цього дослідження становить 
сучасна економічна теорія в частині формування дер-
жавних та місцевих бюджетів та методи наукового піз-
нання. У процесі дослідження застосовувалися методи 
теоретичного узагальнення, порівняння, синтезу – під 
час уточнення ролі факторів, які впливають на визна-
чення фінансової стійкості місцевих бюджетів, а також 
абстрактно-логічний метод – для теоретичних узагаль-
нень та висновків за матеріалами досліджень.

Виклад основного матеріалу. Після проведення 
реформи фінансової децентралізації в Україні громади 
мають більшу фіскальну автономію, ніж регіони країн 
із більш централізованими структурами управління. 
Іншим боком фінансової та інституційної незалежності 
є сподівання, що органи місцевого самоврядування 
повинні мати можливість ефективно управляти своїми 
ресурсами та мати фінансову підтримку від держави.

Органи місцевого самоврядування надають широ-
кий спектр послуг місцевим громадам, які включають 
житлово-комунальне господарство, поводження з твер-
дими побутовими відходами, охорону здоров'я та освіту, 
бібліотечну та культурну діяльність, а також соціальне 

забезпечення. Власні доходи місцевих бюджетів та 
міжбюджетні трансферти є бюджетним обмеженням на 
нераціональність видатків місцевого самоврядування. 
Крім того, місцеві органи самоврядування зобов’язані 
часто враховувати інституційні обмеження, які вста-
новлюються на загальнодержавному рівні. Найбільш 
вживаними з цих обмежень є збалансовані вимоги до 
бюджету, статус власності на майно, розподіл податків, 
а також боргові нормативи.

Окрім видаткових джерел фінансового ризику, є чин-
ники, що впливають на фінансову стійкість місцевих 
бюджетів з боку доходів. Насамперед місцеві вразливі 
місця у дохідній частині пов'язані зі здатністю місцевих 
органів самоврядування та регіональних фіскальних 
органів забезпечувати достатні надходження від наявних 
джерел доходів для задоволення наявних зобов'язань.

У цьому дослідженні фінансову стійкість місцевих 
бюджетів розглядатимемо як стан місцевих фінансів, 
який дає змогу місцевим органам самоврядування 
постійно надавати послуги та задовольняти всі свої 
зобов'язання. Для порівняння, фінансова стійкість дер-
жавного бюджету пов'язана зі здатністю уряду задо-
вольняти вимоги до обслуговування не тільки у поточ-
ному періоді, але й у майбутньому. Коли фінансовий 
стан держави характеризується як стійкий, уряд може 
забезпечити послуги, очікувані від громад, і реоргані-
зувати свої фінансові зобов'язання, такі як повернення 
боргів та виплати пенсій, без шкоди для справедли-
вості між поколіннями.

Сутність фінансової стійкості місцевих бюджетів 
ефективно розглядати через призму чітко визначених 
її індикаторів, таких як борговий тягар та бюджетний 
баланс. Здатність місцевих органів місцевого само-
врядування уникати високих рівнів боргу та дефіциту 
бюджету може залежати від різних чинників, які згру-
повані в окремі категорії.

Місцевий борговий тягар є особливо актуальним 
показником фінансової стійкості місцевого бюджету. 
Зазвичай цей показник вимірюється як співвідношення 
між місцевими прямим боргом та кількістю населення, 
або особистим доходом, або певною формою оціню-
вання активів громади. Вибір знаменника залежить від 
того, що місцеві фінансові менеджери вважають більш 
точним як міру важливих змін у місцевих умовах. Зага-
лом, швидке зростання довгострокової заборгованості 
може стати тривожним знаком для органів місцевого 
самоврядування. Розмір боргу в межах 10 відсотків оці-
ночної вартості комунального майна вважається доціль-
ним. Високі показники можуть свідчити про надмірне 
навантаження, тоді як низьке співвідношення може свід-
чити про недостатнє інвестування в місцеву інфраструк-
туру (та зменшення перспектив розвитку бізнесу).

Хоча більшість органів місцевого самоврядування 
застосовують явне правило збалансування бюджету 
і подають на затвердження збалансований бюджет, у 
дійсності вони рідко доходять до природного балансу 
наприкінці року. За своєю природою бюджет – це лише 
план надходжень та витрат. Коли доходи перевищу-
ють витрати, надлишок спрямовується до резервного 
фонду, а точніше – до необмеженої частини резервного 
фонду. Якщо місцевий бюджет за рік виконано з дефі-
цитом, то резервний фонд буде використаний і дефіцит 
покритий. Зазвичай, якщо залишок коштів у незареє-
строваних фондах з року в рік зменшується, це може 
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свідчити про стійкий дефіцит операцій. Кредитно-рей-
тингові фірми не приділяють надто великої уваги дефі-
циту, якщо він не підтримується протягом багатьох 
років і є великим. Прогноз бюджетного дефіциту може 
бути цінним для органів місцевого самоврядування як 
сигнал про необхідність змін у політиці; для жителів як 
сигнал про те, що їхні податки можуть збільшитися, і 
для інвесторів у муніципальні цінні папери як інстру-
мент для більш обґрунтованого вибору інвестицій.

Збалансовані вимоги до бюджету призначені для 
того, щоб забезпечити відповідальність влади та запо-
бігати накопиченню дефіциту. Дослідники визначають 
бюджетний баланс як «ситуацію, коли доходи, наявні 
для державних операцій, більші або дорівнюють 
витратам на початку, в середині та на кінець фінансо-
вого року чи бюджетного циклу, так що фінансовий рік 
закінчується нульовим або позитивним балансом (над-
лишком) замість дефіциту». 

Здатність органів місцевого самоврядування постійно 
виконувати свої зобов'язання щодо надання послуг у 
поточному і майбутньому періодах залежить від їхньої 
здатності забезпечувати необхідні доходи для покриття 
очікуваних витрат. Місцеві соціально-демографічні 
складники та економічні фактори є детермінантами 
місцевої податкової бази. Потужність місцевих доходів 
(спроможність влади збільшувати доходи від місцевих 
ресурсів) впливає на добробут мешканців, які сплачу-
ють податки та споживають послуги, що надаються на 
бюджетній основі. Використання доходу на душу насе-
лення як показника попиту на послуги є класичною кон-
венцією серед науковців державних фінансів.

Податкові переваги місцевих державних витрат 
також відіграють роль у наданні місцевих послуг. 
Спроможність органів місцевого самоврядування 
використовувати базу оподаткування майна зростає з 
доходами резидентів. Доходи впливають на вибір рези-
дентів для різних пакетів приватних та суспільних благ 
і послуг та на бажання жителів погоджуватися на під-
вищення оподаткування майна, що забезпечує надання 
додаткових товарів та послуг. Місцева демографія, така 
як резидентна вікова дистрибуція, раса та етнічність, а 
також відсоток мешканців, що перебувають у бідності, 
та їх статус зайнятості, може бути важливим факто-
ром, який органи місцевого самоврядування повинні 
враховувати під час надання соціальних послуг, таких 
як медична допомога, соціальна допомога різним вер-
ствам населення та громадський транспорт.

Місцеві фінансові показники мають безпосередньо 
впливати на місцеві доходи, необхідні для задоволення 
усіх поточних та майбутніх зобов'язань громади, для 
зменшення боргового навантаження та для пом'якшення 
дефіциту. Доходи міського бюджету складаються з трьох 
основних джерел: місцеві податки, такі як податок на 
майно, єдиний податок, земельний податок, інші менші 
податки; неподаткові надходження та доходи від опера-
цій з капіталом; міжбюджетні трансферти. Диверсифі-
кація доходів може бути використана як продуктивна 
стратегія зменшення фіскального стресу та податкових 
зусиль. Водночас це може збільшити нестабільність 
доходів або зменшити витрати залежно від того, які 
джерела доходів використовуються для диверсифіка-
ції та які умови економічної бази. Потенційний недо-
лік диверсифікації доходів – це посилення залежності 
органів місцевого самоврядування від джерел еластич-

ного доходу. Останні включають податки, збори та різні 
платежі платників податків. Обсяги еластичних дохо-
дів швидше знижуються під час економічних криз, ніж 
обсяг доходів із нееластичних джерел. Місцеві органи 
влади, які покладаються на еластичні джерела більше, 
ніж інші, мають більш високий ризик виникнення дефі-
циту доходів, коли настає економічний спад. Під час еко-
номічного підйому джерела еластичних доходів є пере-
вагою, оскільки вони підтримують інфляцію та дають 
змогу пропорційно збільшувати доходи. Ефективне 
поєднання джерел доходу (еластичних та нееластичних) 
зміцнює фінансові показники, згідно з Standard & Poor's, 
як цитується в Nollenberger (2003).

Потужність місцевих доходів використовується як 
рівень прогнозу для різних аспектів фінансової стійкості. 
Саме цей показник дає змогу перевірити, чи пов'язане 
збільшення рівня доходів зі зменшенням рівня боргу та 
зменшенням ймовірності операційного дефіциту.

Важливим під час прогнозування фінансової стій-
кості місцевих бюджетів є обсяг можливої міжбюджет-
ної допомоги. Є різні види міжбюджетних трансфертів: 
від медичної та освітньої субвенції до цільових дотацій.

Міжбюджетні трансферти можуть бути додатко-
вими ресурсами для посилення місцевого фінансового 
становища. Нормативна державна допомога покликана 
компенсувати невідповідність податкового потенціалу 
місцевих громад.

Важливим під час прогнозування фінансової стій-
кості місцевих бюджетів є коефіцієнт покриття витрат. 
Цей індикатор інакше називається «охоплення спожив-
чих платежів» та враховує, чи акумульованих доходів 
досить для покриття послуг. Операції з діяльності в 
бюджетній сфері, на відміну від ділових операцій, 
зазвичай не проводяться на основі рефінансування.

Значна частина громад має у своїй власності кому-
нальні підприємства. Оскільки ця діяльність, як пра-
вило, генерує доходи, які перевищують витрати, органи 
місцевого самоврядування можуть або зберігати доходи 
у фондах підприємства, або переводити їх у доходи 
місцевого бюджету. Місцеві органи влади, які є власни-
ками комунальних підприємств, мають більшу ймовір-
ність фінансової стійкості місцевих бюджетів, оскільки 
доходи підприємств можуть надавати додаткові ресурси 
для виконання зобов'язань щодо уникнення високих 
боргів та поточного бюджетного дефіциту.

Висновки. Для підтримки економічного розвитку 
та високої якості життя місцеві органи самоврядування 
повинні відновити свої фінансові можливості протягом 
наступного десятиліття шляхом переосмислення дже-
рел доходів, перегляду трудових відносин та віднов-
лення думки громадян щодо суспільної роботи.

Реформа фінансової децентралізації в Україні вне-
сла серйозні зміни в перелік інституційних заходів, які 
можуть впливати на різноманітні обмеження органів 
місцевого самоврядування. Громади все частіше, засто-
совуючи програмно-цільовий метод фінансування, на 
власний розсуд управляють місцевими фінансами. Зго-
дом завдяки силі лідерства та бачення інституційні обме-
ження взагалі можуть бути скасовані. З цього погляду 
єдиним набором змінних, які не підконтрольні місцевим 
органам самоврядування, є демографічні та соціально-
економічні характеристики резидентів, які формують 
місцеву дохідну базу. Однак навіть у таких умовах нега-
тивні наслідки демографії та економіки пом’якшуються 
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завдяки отриманню міжбюджетних трансфертів, які 
компенсують бюджетні розбіжності та проблеми з дохо-
дами, спричинені збіднілою дохідною базою.

Місцевим органам самоврядування необхідно 
розуміти напрями змін, які приведуть до того, що їхні 
бюджети підвищать фінансову стійкість. Ці напрями 
повинні визначатися шляхом кількісного аналізу даних. 
Крім того, представникам місцевих органів самовря-
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дування варто зрозуміти, що для того, щоб вони при-
носили структурні зміни, необхідно робити жорсткий 
вибір і прагнути до активного діалогу з людьми, яких 
вони обслуговують. Для органів місцевого самовря-
дування, які хочуть забезпечити фінансово стабільне 
майбутнє громади, необхідно, щоб мешканці громади 
розуміли, що бюджет має отримувати достатньо над-
ходжень для задоволення зростаючих витрат.
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Мельничук Н.Ю., Мельничук І.О. Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарю-
вання. У статті визначено економічну сутність видатків та витрат бюджету. Розглянуто головні теоретичні аспек-
ти формування видатків Зведеного бюджету України. Досліджено динаміку та структуру видатків Зведеного бю-
джету держави в розрізі функціональної класифікації та за економічною характеристикою операцій. Визначено 
проблемні аспекти глобального розвитку суспільства в контексті видаткової частини Зведеного бюджету країни.
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Постановка проблеми. Поглиблення глобаліза-
ційних процесів та об’єктивна необхідність у розвитку 
суспільства зумовлюють потребу держави в ефективній 
реалізації та результативності виконання бюджету. Спо-
стерігається стійка тенденція до зростання потреб сус-
пільства, а отже, і до зростання видатків бюджету. Як 
інструмент регулювання соціально-економічних про-
цесів бюджет держави покликаний забезпечити ефек-
тивну державну політику в контексті використання від-
повідного бюджету держави. Він є місцем зосередження 
значної частини валового внутрішнього продукту, що 
потребує дієвих кроків у напрямі активізації розвитку 
бюджетних відносин та забезпечення реалізації завдань 
і функцій держави. Важливим статистичним індикатором 
в контексті прогнозування особливостей формування та 
використання коштів держави є Зведений бюджет Укра-
їни. Саме тому дослідження видатків Зведеного бюджету 
України в сучасних умовах господарювання є важливим.

Зведений бюджет як узагальнюючий та статистич-
ний показник прогнозування видаткової частини забез-
печує отримання комплексного уявлення про бюджету 
політику країни в контексті виконання Державного та 
місцевих бюджетів. Враховуючи вищезазначене, про-
блеми вивчення теоретичних та практичних аспектів 
видатків Зведеного бюджету України є особливо акту-
альними у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань, що стосуються видаткової частини 
бюджету, присвятили свої наукові праці такі вчені, як 
Н.І. Богомолова, А.П. Дорошенко, І.І. Конєва, В. Мако-
гон, Ю.Л. Наконечна, К.В. Павлюк, В.В. Шалімов та ін.

Мета статті полягає у дослідженні складу, струк-
тури та динаміки видатків Зведеного бюджету України, 
що дасть змогу визначити напрями та проблеми вико-
ристання бюджетних коштів країни. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап роз-
витку бюджетних відносин в Україні характеризується 
посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регу-
лювання соціально-економічного розвитку держави та 
регіонів [1, с. 115]. Завдяки оптимальному розподілу 
та перерозподілу грошового фонду держави забезпе-
чується проведення ефективної державної політики у 
сфері видатків [2, с. 85]. 

Бюджетна політика проявляється як в абсолютному 
вираженні окремих статей доходів і видатків бюджету, 
так і в структурі надходжень та напрямів витрачання 
коштів держави. Саме видатки бюджету є ефективним 
інструментом впливу на величину сукупного попиту, 
обсяг грошової маси, що знаходиться в обігу, та її 
структуру, рівень безробіття та інфляції, структуру еко-
номіки тощо [3, с. 24]. У процесі виконання бюджету 
розрізняють поняття «видатки бюджету» та «витрати 
бюджету» [3, с. 24]. Розглянемо їх детальніше.

У Бюджетному кодексі України зазначено, що 
видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення 
програм та заходів, передбачених відповідним бюдже-
том. До видатків бюджету не належать: погашення 
боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджет-
них коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 
повернення надмірно сплачених до бюджету сум подат-
ків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування; компенсація частини суми 
штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується 
покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансо-

вих) санкцій, застосованих органами, що контролюють 
справляння надходжень бюджету, за наслідками про-
веденої перевірки за зверненням або скаргою покупця 
(споживача) про порушення платником податків уста-
новленого порядку проведення розрахункових операцій 
[4]. В окремих наукових джерелах зазначено, що визна-
чення категорії «видатки бюджету», надане в Бюджет-
ному кодексі України, є не зовсім вдалим. Це пов’язано 
з тим, що таке визначення вказаної категорії не розкри-
ває належного змісту та специфічних її особливостей 
[5, с. 2]. Вважаємо, що законодавче трактування катего-
рії «видатки бюджету» не деталізує програм та заходів, 
які фінансуються з відповідного бюджету.

Видатки бюджету – це кошти, спрямовані на здій-
снення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом. Система їх планування має свої принципи, 
методологічні засади, нормативи тощо [1].

Бюджет як фонд фінансових ресурсів перебуває у 
розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня 
і використовується для виконання покладених на них 
функцій, передбачених Конституцією [6]. Виділяють 
Державний та місцевий бюджети. Зведений бюджет 
України є сукупністю всіх бюджетів, що входять до 
складу бюджетної системи України.

Важливе місце в «ланцюжку» бюджетних відносин 
належить видатковій частині Зведеного бюджету як 
статистичного агрегованого показника, що визначає 
напрями використання централізованого та децентра-
лізованого фондів.

Сьогодні структура бюджетних видатків орієнто-
вана на підтримку економічного зростання і структур-
ної модернізації України (рис. 1). 

Як засвідчують дані рис. 1, середня питома вага видат-
ків Зведеного бюджету у ВВП протягом 2003–2016 рр. 
становила 32,5%. Визначальним чинником формування 
системи видатків державного та місцевих бюджетів є кон-
ституційна доктрина держави. Відповідно до ст. 1 чинної 
Конституції України, а також з огляду на євроінтеграцій-
ний вибір, Україна взяла курс на розбудову соціально-
орієнтованої економіки ринкового типу, що передбачає 
значні обсяги фінансування галузей соціальної сфери і 
соціального захисту населення. Проте Україна є унітар-
ною державою, для якої характерна дворівнева бюджетна 
система з чітким розподілом повноважень між централь-
ною і місцевою владою. Закріплення видатків за різними 
рівнями зведеного бюджету проводиться відповідно до 
принципу субсидіарності [7, с. 144]. 

Останніми роками спостерігається збільшення 
видатків Зведеного бюджету України на загальнодер-
жавні функції, обслуговування державного боргу та 
оборону (рис. 2).

Структура видатків бюджету за функціональною 
класифікацією характеризує загальні цілі державного 
управління. Її затверджує Міністерство фінансів Укра-
їни. Вона передбачає здійснення видатків відповідного 
бюджету на багатовекторні цілі, такі як забезпечення 
громадського порядку, житлово-комунальне господар-
ство, освіта та інші функції, що є прерогативою забез-
печення ефективної діяльності держави. Саме функ-
ціональна класифікація видатків бюджету відображає 
пріоритетні аспекти діяльності держави (табл. 1).

За даними табл. 1 видно, що протягом аналізованого 
періоду спостерігається стійка тенденція до зростання 
загальної величини видатків на 221 170 млн грн, або на 
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26% у 2017 р. порівняно з 2016 р. При цьому слід зазна-
чити, що спостерігалося суттєве зростання видатків на 
освіту. У 2017 р. вищезазначений показник становив 
177 756 млн грн, що на 48 321 млн грн більше порівняно 
з 2016 р. та на 77 646 млн грн – порівняно з 2014 р.

Проілюструємо структуру видатків Зведеного 
бюджету України за 2017 р. у розрізі функціональної 
класифікації (рис. 3). 

З рис. 3 видно, що основна частина Зведеного 
бюджету України спрямована на фінансування освіти 
(17%) та соціальний захист (14%). Найменша частка 
видатків Зведеного бюджету припадає на паливно-енер-
гетичний комплекс (0,3%) та охорону довкілля (0,7%).

Варто відзначити, що ключовим механізмом поліп-
шення бюджетних відносин у контексті видаткової час-
тини бюджету є дослідження їхніх «проблемних зон» 
та пошук шляхів нівелювання негативного впливу на 
бюджет країни.

Постановка питання про ефективність бюджет-
них видатків виникає у зв’язку з необхідністю оцінки 
результатів діяльності держави як виробника суспіль-
них благ, при цьому слід зауважити, що основним 
продуктом – результатом управлінської діяльності – є 
рішення щодо розподілу та використання бюджетних 
коштів. Від своєчасності і правильності рішень, які 
приймаються розпорядниками коштів бюджету, зале-
жить результативність державних програм [11]. 

Науковці Л.А. Васютинська та І.Л. Крещенко про-
понують виділити основні причини неефективного 
використання бюджетних коштів (рис. 4). 

Вищезазначені проблеми нівелюють принцип про-
зорості бюджетного процесу, ускладнюють контроль за 
виконанням бюджетних програм тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Бюджетні 
видатки – це потужний «двигун» стимулювання та реа-
лізації бюджетної політики держави шляхом пошуку 
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Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України, у % до ВВП
Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України
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та використання внутрішніх резервів різноаспектних 
інструментів та механізмів держави. 

Завдяки формуванню та використанню Зведеного 
бюджету забезпечується фінансування багатовектор-
них галузей господарства. Видатки Зведеного бюджету 
є інструментом «маніпуляції» держави на економіку 
держави, особливо в контексті діяльності тих галузей, 
які існують за рахунок коштів бюджету.

З огляду на активні глобалізаційні процеси у світі 
та сучасний стан соціально-економічного становища 

Рис. 3. Склад і структура видатків Зведеного бюджету України  
в розрізі функціональної класифікації за 2017 рр., %

України, особливо актуальним і необхідним є прове-
дення комплексного наукового дослідження проблем 
управлінської діяльності в контексті видаткової час-
тини Зведеного бюджету України.

З метою стимулювання та модернізації системи 
видатків державного і місцевих бюджетів України 
доцільно оптимізувати склад і структуру видатків Зве-
деного бюджету. Отже, необхідним є удосконалення 
системи бюджетних видатків задля забезпечення ста-
лого соціально-економічного розвитку країни.

Таблиця 1
Динаміка видатків Зведеного бюджету за функціональною класифікацією  

протягом 2014–2017 рр., млн грн [10]

Показник
Роки Відхилення (+;-)

2014 2015 2016 2017 2017 р. проти 
2016 р.

2017 р. проти 
2014 р. 

Освіта 100 110 114 193 129 435 177 756 48 321 77 646
Соціальний захист 58 192 76 753 110 719 145 534 34 815 87 342
Пенсії 79 813 99 587 147 611 140 227 -7 384 60 414
Відсотки за 
запозиченнями 49 435 86 173 96 105 110 578 14 473 61 143

Правоохоронні органи 44 865 54 963 72 057 88 480 16 423 43 615
Медицина 57 150 71 001 75 409 102 392 26 983 45 242
Збройні сили 27 365 52 016 59 357 74 360 15 003 46 995
Чиновницький апарат 27 411 31 470 38 028 55 671 17 643 28 260
Транспорт 18 777 31 110 29 262 49 390 20 128 30 613
Інші галузі економіки 9 653 17 188 28 888 37 734 8 846 28 081
Культура та спорт 13 858 16 228 16 885 24 342 7 457 10 484
Комунальне 
господарство 17 809 15 700 17 548 27 187 9 639 9 378

Сільське господарство 5 868 6 063 5 782 12 944 7 162 7 076
Охорона довкілля 3 482 5 530 6 255 7 349 1 094 3 867
Паливно-енергетичний 
комплекс 9 339 1 896 2 249 2 816 567 -6 523

Всього 523 126 679 871 835 590 1 056 760 221 170 533 634
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Рис. 4. Проблеми неефективного використання бюджетних коштів [11, 12]

Список використаних джерел:
1. Макогон В. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни / В. Макогон // Зовнішня тор-

гівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 114–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_3_11
2. Наконечна Ю.Л. Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення / 

Ю.Л. Наконечна, О.Т. Льодіна // Економіка та держава. 2016. № 7. С. 84-87.
3. Дорошенко А.П. Проблеми формування видаткової частини бюджету україни в контексті забезпечення економіч-

ного зростання. URL / А.П. Дорошенко, О.О. Дорошенко // ScienceRise. 2015. № 10 (1). С. 23–28. URL: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/texc_2015_10%281%29__6

4. Бюджетний кодекс України від 08 лип. 2010 р. № 2456-VI (зі змін. і доп.) / Верховна Рада України. URL:  
http://www.rada.gov.ua

5. Токарєва К.О. Видатки бюджету як категорія бюджетного права / К.О. Токарєва // Теорія і практика правознав-
ства. 2014. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_22

6. Шалімов В.В. Сутність державного бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток. /  
В.В. Шалімов, М.І. Яворська // Наукові записки. 2013. Вип. 13. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/ 
4626/1/41_2013-224-228.pdf

7. Кіт В.І. Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення / 
В.І. Кіт, І.Р. Михасюк // Економічні науки. 2016. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/17.pdf

8. Конєва І.І. Теоретичні засади формування видатків місцевих бюджетів / І.І. Конєва // Економіка. Управління. 
Інновації. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_19

9. Набока Т.С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету / Т. С. Набока // Економіка України. 2014. 
№ 1. С. 51–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_1_5

10. Видатки. Ціна держави. URL: http://cost.ua/budget/expenditure/
11. Васютинська Л.А. Сутність і проблеми підвищення ефективності видатків бюджету / Л.А. Васютинська // Вісник 

соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М.І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. Одеса, 2009. 
№ 35. С. 35–39.

12. Крещенко І.Л. Проблеми використання бюджетних коштів / І.Л. Крещенко // Науково-технічна інформація. 2009. 
№ 4. С. 35-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2009_4_10

 

лобіювання інтересів окремих відомств і міністерств порушує принцип пріоритетності програм; 

низька якість внутрішнього контролю за використанням коштів і майна  та безвідповідальне 
ставлення з боку розпорядників бюджетних коштів; 

у державних програмах трапляються декларативні або розмиті формулювання цілей, що 
приводить до неспроможності визначення критерію ефективності, оскільки неясно, якої мети, в 
якій термін і якого результату має досягти програма;  

відсутність загальної оцінки діяльності органа державного сектору та системи управління 
ризиками в їхній діяльності; 

імітація показників результативності – вибір таких значень, які без труднощів можна досягти, як, 
наприклад, кількість відвідувань бібліотек або кількість виданих штрафних санкцій тощо;  

ефективність діяльності державних установ та організацій оцінюється через вимірники, що розробляються 
безпосередньо вищими структурами, чим досягається між керівником і підлеглими «status quo», якому і 
загрожує система оцінювання, в результаті показники є або трудновимірювальними, або нерелевантними, 
або із заниженням цільових значень. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ

Радіонов Ю.Д. Економічна сутність бюджетних видатків. У статті досліджуються теоретико-методоло-
гічні засади поняття «видатки бюджету». Розкривається економічна сутність видатків бюджету в соціально-
економічному розвитку країни. Встановлено, що видатки бюджету є важливим інструментом економічного 
розвитку, індикатором соціально-економічної політики держави. Проаналізовано динаміку видатків Держав-
ного бюджету України за останні роки. Встановлено щорічне недовиконання бюджету за видатками через пору-
шення учасниками бюджетного процесу норм чинного законодавства. Наголошено на необхідності здійснення 
науково обґрунтованої бюджетної політики у сфері видатків, орієнтуючись на результативність використання 
обмежених бюджетних ресурсів та досягнення високих показників соціально-економічного розвитку. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, бюджетні видатки, кошти, планування, соціально-еконо-
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Радионов Ю.Д. Экономическая сущность бюджетных расходов. В статье исследуются теоретико-ме-
тодологические основы понятия «расходы бюджета». Раскрывается экономическая сущность расходов бюд-
жета в социально-экономическом развитии страны. Установлено, что расходы бюджета являются важным 
инструментом экономического развития, индикатором социально-экономической политики государства. 
Проанализирована динамика расходов Государственного бюджета Украины за последние годы. Установлено 
ежегодное недоисполнение бюджета по расходам из-за нарушений участниками бюджетного процесса норм 
действующего законодательства. Отмечена необходимость осуществления научно обоснованной бюджет-
ной политики в сфере расходов, ориентируясь на результативность использования ограниченных бюджет-
ных ресурсов и достижение высоких показателей социально-экономического развития.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетные расходы, средства, планирование, социаль-
но-экономическое развитие 

Radionov Yu.D. The economic essence of budget expenditures. The article deals with the theoretical and 
methodological principles of the concept of “budget expenditures”. The economic essence of budget expenditures 
in the socio-economic development of the country is revealed. It has been established that budget expenditures are 
an important instrument of economic development, an indicator of the socio-economic policy of the state. The dy-
namics of expenditures of the State Budget of Ukraine in recent years have been analyzed. Established, the annual 
non-implementation of the budget for expenditures due to violation of the rules of the current legislation by the 
participants in the budget process. The necessity of implementing scientifically-based budget policy in the field of 
expenditures was emphasized, focusing on the effectiveness of using limited budget resources and achieving high 
indicators of socio-economic development. 

Key words: budget, budget policy, budget expenditures, funds, planning, social and economic development

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
неможливий без участі бюджету, адже кошти, зосеред-
жені в бюджеті, є важливим інструментом впливу на 
динаміку соціально-економічного розвитку країни. 
З допомогою бюджетних видатків забезпечується під-
тримка малозабезпечених сімей, здійснюється фінансу-
вання окремих галузей: освіти, охорони здоров’я, судо-
вої влади, органів правопорядку, формуються основи 
обороноздатності країни. Бюджетні видатки забезпечу-
ють реалізацію численних програм соціального, еконо-
мічного, культурного розвитку країни, вони впливають 
на рівень доходів і якість життя громадян, сприяють 
впровадженню загальної економічної політики держави, 
що є надзвичайно важливим і актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
учених, які досліджували бюджет і видатки бюджету, 
відомі праці Е.Б. Аткінсона, С.Л. Брю, Т. Веблена, 

К.Р. Макконнелла, В. Нордхауса, Дж.Е. Стігліца, 
П. Самуельсона та інших. Серед українських учених 
відомі роботи О.Д. Василика, Л.Є. Клець, І.Г. Благун, 
М.Л. Бучкович, Р.М. Воронко, Л.В. Лисяк, К.В. Пав-
люк, І.Я. Чугунова та ін. 

Проблема неефективного використання бюджетних 
видатків в Україні, низька їх результативність негативно 
відображаються на динаміці соціально-економічного 
розвитку країни. Такий стан потребує переосмислення 
ролі і значення бюджетних видатків у модернізації 
економіки і ставить перед ученими завдання пошуку 
механізмів щодо ефективного управління бюджет-
ними видатками, забезпечення сталого економічного 
та соціального розвитку держави. Виходячи із завдань, 
необхідна теоретико-методологічна переоцінка як еко-
номічної категорії, так і значення видатків бюджету у 
підвищенні добробуту громадян. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є тео-
ретико-методологічне переосмислення й узагальнення 
поняття «видатки бюджету», визначення їх економіч-
ної сутності та значення у системі регулювання соці-
ально-економічного розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу. В економічній літе-
ратурі зазначається, що видатки бюджету є важливим 
складником загальнодержавних видатків. Вони є вира-
зом економічних відносин, які виникають під час вико-
ристання державою бюджетних коштів. 

За визначенням Л.Є. Клець, видатки бюджету – це 
економічні відносини, на основі яких здійснюється 
процес використання грошових ресурсів централізо-
ваного фонду для виконання державою своїх функцій. 
Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на 
здійснення програм та заходів, передбачених відпо-
відним бюджетом, за винятком коштів на погашення 
основної суми боргу та повернення надміру сплачених 
до бюджету сум [1, c. 27]. 

Доволі лаконічне визначення терміну дають І.Г. Бла-
гун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович. На їх думку, видатки 
бюджету – законодавчо визначені норми і напрями 
використання бюджетних коштів [2, c. 31]. Автори 
переконані, що соціально-економічна суть бюджет-
них асигнувань визначається: природою і функціями 
держави, рівнем розвитку країни, формою надання 
бюджетних трансфертів, розгалуженістю зв’язків дер-
жавного бюджету з національною економікою. 

Бюджетний кодекс України розділив поняття 
«витрати бюджету» та «видатки бюджету». Згідно з 
цими нормами (п. 13 ст. 2), видатки бюджету – кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, перед-
бачених відповідним бюджетом [3]. У Бюджетному 
кодексі зазначено, що до видатків бюджету не нале-
жать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; 
розміщення бюджетних коштів на депозитах; при-
дбання цінних паперів; повернення надміру сплачених 
до бюджету сум податків і зборів та інших доходів 
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування; 
компенсація частини суми штрафних (фінансових) 
санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) 
за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосо-
ваних органами, що контролюють справляння над-
ходжень бюджету, за наслідками проведеної пере-
вірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) 
про порушення платником податків установленого 
порядку проведення розрахункових операцій [3].

Бюджетні видатки є індикатором соціально-еконо-
мічної політики держави. Економічна сутність фор-
мування видатків бюджету полягає в необхідності 
вирішення складних завдань, які виникають в еконо-
мічній життєдіяльності країни. За допомогою видатків 
бюджету держава виконує свої функції та регулює еко-
номічні та соціальні процеси. 

Як зазначають відомі вчені, видатки бюджетів за 
своєю економічною сутністю є інструментом роз-
поділу і перерозподілу централізованого грошового 
фонду держави та його використання за цільовим при-
значенням для забезпечення суспільного добробуту. 
Зміст і характер бюджетних витрат полягає у забезпе-
ченні потреб діяльності держави [4, c. 123]. 

Аналогічної думки дотримується К.В. Павлюк. 
Зокрема, автор стверджує, що видатки бюджетів за 
своєю економічною сутністю є інструментом роз-

поділу і перерозподілу централізованого грошового 
фонду держави та його використання за цільовим 
призначенням для зростання суспільного добробуту. 
Зміст і характер бюджетних видатків полягає у забез-
печенні виконання державою своїх функцій. Призна-
чення бюджетних видатків слугує задоволенню най-
важливіших потреб суспільства у розвитку економіки 
і соціальної сфери, державного управління, оборони, 
забезпечення громадського порядку, безпеки держави 
тощо [5, c. 136]. 

Першочергово виникнення видатків бюджету про-
диктовано реальною необхідністю держави виконувати 
свої завдання і функції, які йому делегує суспільство. 
У стародавні часи держава була органом насильства, 
експлуатуючи знедолений клас і захищаючи приві-
лейований, панівний клас. Її основними функціями 
були збереження і зміцнення існуючого ладу, форм 
власності, оподаткування населення та тримання його 
у покорі. У країнах Давнього Сходу на державу були 
покладені економічні функції щодо прокладання доріг, 
запровадження єдиного грошового обігу, будівництва 
іригаційних споруд. За умов розвитку капіталізму дер-
жава перестала бути лише елементом надбудови і стала 
невід’ємним елементом базису. 

Таким чином, від початку створення держави і 
подальшого її розвитку економічні функції з роками 
розширювались і поглиблювались, і саме на державу 
покладалась і надалі покладається ключова функція 
економічного розвитку – процес відтворення.

Слово «функція» походить від латинського 
“function” і означає виконання, здійснення. Згідно з 
визначенням Економічного енциклопедичного слов-
ника за редакцією С.В. Мочерного, це слово, поміж 
іншого, означає роль певного економічного або соці-
ального інституту, їх призначення, обов’язки окремого 
суб’єкта або групи суб’єктів, коло їхньої діяльності 
[6, c. 525].

Функції держави – це основні напрями діяльності 
держави, у них відбивається її сутність, соціальне при-
значення, цілі та завдання у сфері управління економі-
кою та суспільством у певних формах і певними мето-
дами [7, c. 42].

На нашу думку, функції держави є відображенням її 
стану розвитку, демонстарцією соціально-економічних 
пріоритетів, яких країна прагне досягти, застосовуючи 
відповідні важелі і механізми впливу на економіку, в 
тому числі за допомогою видатків бюджету. 

Практичним проявом реалізації державою функцій 
є її економічна політика, яка включає: загальнодер-
жавні цілі; фінансову політику; фіскальну політику, 
що включає доходи і видатки бюджету; боргову полі-
тику (залучення позик, зовнішньоекономічної забор-
гованості); торгову та валютну політику; перепро-
філювання виробництва і забезпечення структурної 
перебудови економіки з метою підвищення її ефек-
тивності; ефективне використання наявних ресурсів 
(надр, капіталу, трудових ресурсів, майна) тощо.

Бюджетні видатки як інструмент реалізації бюджет-
ної та економічної політики держави досить часто під-
падають під дію зовнішніх факторів впливу, (зокрема, 
й великого бізнесу, промислових корпорацій, які впли-
вають на обсяги і структуру бюджетних видатків).

На думку К.В. Павлюк, видатки державного 
бюджету за своєю економічною сутністю є інстру-
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ментом досягнення вищого критерію справедливості, 
корисності й ефективності для суспільства загалом і 
для кожного громадянина зокрема [5, c. 155]. 

Економічна сутність формування видатків бюджету 
тісно пов’язана з розвитком держави і виконанням нею 
економічних та соціальних завдань. Проте держава не 
завжди ефективно виконує покладені на неї функції. 
Забезпечити позитивний результат і сталу динаміку 
економічного та соціального розвитку можливо за 
дотримання принципу науково-обгрунтованої прогно-
зованості своєї діяльності.

У кінці XX ст. в розвинутих країнах була пору-
шена економічна стабільність, що призвело до спаду 
економіки, зростання рівня безробіття та інфляції, що 
негативно позначилося на темпах відновлення вироб-
ництва, соціально-економічного розвитку. Причиною 
цієї економічної дестабілізації стала сама держава, 
оскільки держава, реалізуючи економічну політику, 
значну частку бюджетних видатків спрямовує не в 
реальну економіку, а на утримання бюрократичного 
апарату, що наочно демонструє відмінність роботи 
ринкового механізму з правилом «невидимої руки» 
від державного втручання в економіку і фінансування 
державного апарату. Державний апарат являє собою 
«бюрократичну машину», яка стримує розвиток кон-
куренції і не забезпечує економічне зростання. Крім 
того, видача державним апаратом законодавчих актів, 
численних розпоряджень, директив, постанов, вста-
новлення нових тарифів і нормативів, що регулюють 
економічну діяльність, іноді дає негативні наслідки 
для економіки. Таким чином, державний апарат, отри-
муючи значну частку бюджетних видатків на своє 
утримання, несе в собі серйозні виклики для еконо-
мічного розвитку. У цій ситуації суспільство як плат-
ник податків вимушене платити високу ціну, що часто 
негативно позначається на темпах розвитку еконо-
міки і соціальної сфери.

Держава, використовуючи бюджетні видатки через 
бюджетну систему, не завжди дотримується прин-
ципу ефективності управління та використання ресур-
сів. У цій ситуації, виникає необхідність скорочення 
бюджетних видатків на державне управління. Цілком 
слушною, на наш погляд, є думка О.Д. Василика та 
К.В. Павлюк із приводу того, що видатки бюджету 
на державне управління повинні узгоджуватись із 
завданнями адміністративної, конституційної реформ 
[4, c. 129]. Проведення в Україні зазначених реформ 
підвищить ефективність державного управління, забез-
печить неухильне дотримання законодавчих норм, 
зробить прозорою систему управління видатками і, 

можливо, наблизить систему управління до стандартів 
високорозвинених, демократичних країн. 

Міжнародна практика свідчить, що бюджетні 
видатки доцільніше перерозподіляти між пріорітет-
ними секторами економіки, тим самим здійснювати 
фінансове оздоровлення підприємств реального сек-
тору, створювати сприятливі макроекономічні умови 
для зростання економіки і надходжень до бюджетів. 
За допомогою видатків бюджету держава впливає на 
рівень зайнятості населення, пожвавлення ділової 
активності, стимулює попит, макроекономічне зрос-
тання, регулює цінову політику (рис.). 

Механізм державного втручання в управління та 
бюджетне регулювання економіки впливає на появу 
нових суб’єктів господарювання, формує основу їх 
подальшого існування, перепрофілювання, контроль 
тощо. Механізм управління макроекономічних, соці-
ально-економічних процесів за допомогою видатків 
бюджету в кожній країні є різним. Причиною цієї різ-
нобічності є неоднакові підходи у методах формування 
і використання видатків бюджету. Наприклад, в Україні 
формування видатків під час затвердження державного 
бюджету має чітко виражений політичний підтекст, де 
партії лобіюють вузькопартійні інтереси, які не завжди 
збігаються із загальнодержавними викликами і пробле-
мами. Крім того, має місце недосконалість механізмів 
ефективного бюджетного управління, регулювання та 
інші проблеми перехідної економіки, що негативно 
відображається на ефективності та результативності 
бюджетних видатків. Незрілість регулятивних меха-
нізмів, нестворення відповідних інститутів, невміння і 
небажання чиновників державного апарату ефективно 
координувати економічну діяльність суб’єктів господа-
рювання привели до утворення в державі квазіринку. 

З цього приводу, на думку академіка В.М. Гейця, 
майбутнє української економіки полягає в необхідності 
поглиблення ринкових трансформацій і забезпечення 
на їх основі успіху подальших демократичних перетво-
рень, які є можливими завдяки подоланню квазіринко-
вості шляхом розвитку ринкової інфраструктури у всіх 
сферах і видах діяльності [8, c. 17]. 

У Бюджетному кодексі України передбачено роз-
межування видатків бюджету між державним бюджетом 
і місцевими бюджетами (глава 14). Статтею 87 Бюджет-
ного кодексу визначаються видатки, що здійснюються 
з Державного бюджету України, зокрема на: державне 
управління (Президента України, законодавчу та вико-
навчу владу); судову владу; міжнародну діяльність; 
фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння 
науково-технічному прогресу державного значення, 

Рис. Вплив бюджетних видатків на економіку країни
Джерело: побудовано автором
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міжнародні наукові та інформаційні зв’язки держав-
ного значення, оплату послуг із підготовки наукових 
кадрів у наукових установах на умовах державного 
замовлення; національну оборону (крім заходів та робіт 
із мобілізаційної підготовки місцевого значення); право-
охоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та 
цивільний захист населення і територій тощо.

Бюджетні видатки спроможні позитивно впли-
вати на економічний ріст, пріоритетне фінансування 
наукових досліджень і розробок, розвиток прогресив-
них галузей економіки, оптимізацію структури мате-
ріального відтворення, врегулювання диспропорцій 
соціально-економічного розвитку регіонів. У цьому 
контексті і проявляється регулююча роль видатків 
бюджету. Стимулююча роль видатків проявляється 
під час сприяння розвитку підприємницької діяль-
ності, забезпечення кадровими ресурсами окремих 
галузей економіки, забезпечення динаміки інвести-
ційному процесу. 

Для кожної сучасної країни ключовим пріори-
тетом бюджетних видатків завжди будуть видатки, 
спрямовані на соціальний захист незахищених верств 
населення, розвиток соціальної інфраструктури та 
інвестиції в людський капітал. Саме за цими ознаками 
формується характеристика видатків «соціального 
бюджету», який певною мірою відповідає соціальній 
політиці держави. 

У бюджеті часто передбачаються асигнування на 
компенсацію втрат населенню від росту цін в умовах 
їх лібералізації. Наприклад, у 2017 році вдвічі збіль-
шилися видатки Державного бюджету України на суб-
венцію місцевим бюджетам для надання пільг і житло-
вих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, 
насамперед за рахунок збільшення кількості домогос-
подарств, які внаслідок низької платоспроможності 
отримали субсидії.

У цьому контексті К.В. Павлюк наголошує, що в 
Україні діяльність держави у соціальній сфері має над-
звичайно важливе значення для суспільства. Це зумов-
лено як різким падінням доходів переважної більшості 
населення під час переходу до ринкової економіки, так 
і традиційною орієнтацією громадян на одержання 
соціальних послуг саме від держави [5, c. 148].

Аналіз економічної літератури свідчить, що біль-
шість дослідників вважає, що економічна сутність 
видатків бюджету проявляється у різних видах видат-
ків, кожен з яких має якісну та кількісну характерис-
тику. Причому кількісна характеристика відображає 
величину, а якісна – економічну природу явища і дає 
змогу встановити призначення бюджетних видатків.

Видатки бюджету забезпечують реформування 
галузей економіки з метою їх модернізації, осучас-
нення, тим самим підвищується якість надання соці-
альних послуг. Крім того, бюджетні видатки спрямову-
ються на інвестування, наприклад, об’єктів соціальної 
інфраструктури. 

Під час реалізації бюджетної політики важливо, 
щоб бюджетні видатки формувалися відповідно до 
затверджених в бюджеті макропоказників, а кошти 
спрямовувалися за цільовим призначенням.

Цільове спрямування коштів означає, що бюджетні 
видатки здійснюються суворо за цільовим призначен-
ням відповідно до напрямів витрат, передбачених у 
кошторисах і фінансових планах [4, c. 137].

Аналіз виконання Державного бюджету України 
свідчить про суттєві проблеми формування видатків 
бюджету. Наприклад, у 2014 році держбюджет вико-
нувався в умовах спаду економіки на 6,8%, в умовах, 
коли розпочалась антитерористична операція на сході 
країни, і бюджет не було виконано як за доходами так і 
за видатками. Так, доходи бюджету зросли порівняно з 
2013 роком на 5,3%, або на 17,9 млрд грн., і фактично 
становили 357,1 млрд грн., тобто 94,5% затвердженого 
законом про державний бюджет обсягу надходжень 
(377 млрд 821,6 млн грн). Видатки бюджету порівняно 
з 2013 роком зросли на 6,6% (26,8 млрд грн) і стано-
вили 430,2 млрд грн., або 97,4% обсягу, передбаче-
ного законом про бюджет. З цих видатків державного 
бюджету, третину було надано місцевим бюджетам – 
130,6 млрд. грн. у вигляді трансфертів, що становило 
56,4% доходів місцевих бюджетів і більше на 4,0%, 
ніж було виділено у 2013 році. Місцеві бюджети спря-
мували ці кошти на різні види допомог, пільг і суб-
сидій населенню, оплату праці. Слід зазначити, що у 
2014 році відбулося зниження на 6,5% реальної заро-
бітної плати, державних соціальних гарантій і водно-
час – зростання споживчих цін. Таким чином, держав-
ний бюджет виконано з дефіцитом у 78,1 млрд грн., або 
на 11,9% менше плану (10,6 млрд грн). 

У 2015 році спад економіки продовжився, в умовах 
галопуючої інфляції (ціни зросли в понад 20% на рік) 
знецінилася гривня, що вплинуло на рівень життя про-
стих українців. Доходи бюджету за рахунок інфляції 
зросли на 2,7 млрд грн. планового показника і стано-
вили 534,7 млрд гривень. Зростання доходів відбулося 
також за рахунок змін до податкового і бюджетного 
законодавства (зокрема, збільшення нормативів зара-
хування окремих податків до державного бюджету, під-
вищення ставок деяких податків, запровадження нових 
платежів. Видатки державного бюджету виконані у сумі 
576,8 млрд грн. (99,2% від плану) і майже третина – у 
кінці бюджетного року (листопад-грудень). Недовико-
нання видатків загального фонду становило 9,9 млрд 
грн. (1,8%). Причиною недовиконання бюджету став 
несвоєчасний розподіл деякими головними розпо-
рядниками коштів та невикористання відкритих асиг-
нувань. Крім того, Державна казначейська служба з 
різних причин не відкривала за деякими бюджетними 
програмами асигнувань для проведення видатків у 
запланованих обсягах. Кошти резервного фонду дер-
жавного бюджету всупереч ст. 24 Бюджетного кодексу 
спрямовувалися на заходи, які можна було передбачити 
під час складання проекту бюджету. 

У 2016 році бюджет виконувався в умовах зрос-
тання економіки, надпрогнозованого зростання цін 
і девальвації. Водночас приріст реального валового 
внутрішнього продукту становив 2,3%. Доходи дер-
жавного бюджету становили 616,3 млрд грн. (97,6%), 
а видатки бюджету виконані на 96,7% від плану 
(684,7 млрд грн). Чинниками, які негативно вплинули 
на стан виконання державного бюджету за видатками, 
були, зокрема: неналежна організація окремими учас-
никами бюджетного процесу проведення видатків, 
оскільки перерозподіл бюджетних призначень за укра-
їнською практикою здійснювався в кінці року, до того 
ж, Кабінетом Міністрів України несвоєчасно прийнято 
низку нормативно-правових актів, необхідних для реа-
лізації закону про державний бюджет. 
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У 2017 році стан виконання державного бюджету 
за дев’ять місяців засвідчив, що темпи зростання еко-
номіки уповільнилися, проте прискорилися інфляційні 
процеси. Доходи державного бюджету за січень-вере-
сень становили 585,8 млрд грн. (74,4% від плану) і 
порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли в 
1,4 раза. За цей період видатки державного бюджету 
становили 571 млрд 93,9 млн грн. (66,4% від плану). 
План видатків загального фонду державного бюджету 
не виконано на 9,7%. Причиною невиконання стала 
неналежна організація виконання учасниками бюджет-
ного процесу більшості бюджетних програм. Частка 
трансфертів з державного бюджету місцевим бюдже-
там зросла до 55,3%. Наприклад, у шістнадцяти з 
двадцяти п’яти регіонів України ця частка становила 
60,0%, а у чотирьох регіонах цей показник становив 
70,0%, тим самим посилилася залежність місцевих 
бюджетів від трансфертів з державного бюджету. Суб-
венції з державного бюджету спрямовувалися на соці-
альний захист населення, зокрема, для надання пільг 
і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг. У цьому періоді не виконано плану надходжень 
від приватизації державного майна, що викликало 
необхідність їх заміщення з інших джерел.

У 2018 році передбачено збільшення видатків з 
державного бюджету на 12,7% порівняно з 2017 роком. 
Ці кошти, як і в 2017 році, заплановано спрямувати 
на оборону, забезпечення громадського порядку, без-
пеку, судову владу, обслуговування державного боргу і 
надання трансфертів місцевим бюджетам. Згідно з вне-
сеними до Бюджетного кодексу змінами щодо передачі 
окремих видатків місцевим бюджетам, Уряд запропо-
нував здійснювати видатки з місцевих бюджетів на 
надання пільг населенню для оплати житлово-кому-
нальних послуг.

Характерною ознакою майже щорічного недови-
конання Державного бюджету України за видатками 
є: несвоєчасне затвердження Кабінетом Міністрів 
України порядків використання коштів державного 
бюджету, невчасне здійснення розподілів бюджет-
них призначень між адміністративно-територіаль-
ними одиницями, напрямами (об’єктами, заходами). 
Дослідження показало, що невчасно затверджуються 
порядки й умови надання окремих субвенцій, що не 
сприяє проведенню видатків у запланованих обсягах, 
а тривала підготовка документів, необхідних для дер-
жавних закупівель, низький рівень виконання плану 
надходжень від приватизації державного майна і дер-
жавних запозичень, зумовлюють необхідність їх замі-
щення іншими джерелами для забезпечення виконання 
в запланованих обсягах видатків державного бюджету.

Роль держави у соціально-економічному розви-
тку визначається часткою видатків бюджетів у ВВП. 
Як свідчать дані таблиці, частка видатків зведеного 
бюджету у ВВП з 2004 по 2017 роки в основному 

зростала. Хоча, наприклад, у 2007 році порівняно з 
2006 роком цей показник знизився на 0,8 відс. пункту, у 
2011 році порівняно з 2010 роком – на 2,9 відс. пункту, 
у 2014 порівняно з 2013 роком – на 1,5 відс. пункту. 
Такі коливання можна пояснити складними процесами, 
які відбулись у державі і бюджетній системі України. 

Незважаючи на проблеми економіки, виконання 
державою функцій потребує стабільного фінансо-
вого забезпечення. Аналізуючи видатки зведеного 
бюджету України, зазначимо, що найбільше асигну-
вань виділяється на освіту. Наприклад, у 2017 році ця 
сфера становила 7,2% ВВП, якщо ж порівнювати цей 
показник, наприклад, з 2013 роком то він зменшився 
на 0,1 відсоткового пункту (7,3%). Пенсії у 2017 році 
теж зменшилися на 0,3 відс. пункту порівняно з 
2013 роком. Загалом у структурі видатків зведеного 
бюджету 2017 року найбільше видатків спрямовано 
на соціальний захист (5,4%), медицину (4,0%), пра-
воохоронні органи (3,4%), чиновницький апарат 
(2,4%), транспорт (2,2%), комунальне господарство 
(1,1%), культуру та спорт (1,0%). Слід зазначити, що 
останніми роками, зокрема після російської агресії 
у 2014 році, виросли видатки на оборону, паливно-
енергетичний комплекс України. Так, у 2013 році 
частка видатків зведеного бюджету на збройні сили 
становила 1,0% ВВП, а у 2017 році цей показник зріс 
на 2,0 відс. пункту і становив 3,0% ВВП. Те саме сто-
сується паливно-енергетичного комплексу: якщо у 
2013 році цей показник становив 0,1% до ВВП, то у 
2017-му – 1,1%, тобто зріс на 1,0%. 

В умовах сучасного розвитку національної еконо-
міки важливий не обсяг видатків, а ефективність вико-
ристання бюджетних ресурсів на першочергових захо-
дах та програмах. 

Структура видатків змінюється залежно від тих 
глобальних зовнішніх і внутрішніх викликів, які 
постають перед державою, і тієї соціально-еконо-
мічної політики, яку держава реалізує. На структуру 
видатків впливають економічні можливості бюджету, 
тобто потенціал. У Державному бюджеті України, 
хоч і виділяється значна частка на соціальний захист 
населення, проте цього недостатньо для вирішення 
роками накопичених проблем.

Склад і структура видатків, наприклад, державного 
бюджету визначається економічним змістом і завдан-
нями, які стоять перед державою на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку, і є індикатором соці-
ально-економічної політики держави. 

Обмеженість видатків бюджету обумовлює вста-
новлення ліміту видатків державного і місцевих 
бюджетів, що визначається відповідними органами, які 
уповноважені здійснювати бюджетне планування для 
фінансування бюджетних програм. 

На нашу думку, бюджетне планування – комп-
лекс обґрунтованих заходів, які використовуються у 

Таблиця 
Питома вага видатків зведеного бюджету України до ВВП

Роки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Видатки до ВВП, % 29,3% 32,1% 32,2% 31,4% 32,6% 33,6% 34,9%
Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Видатки до ВВП, % 32,0% 34,9% 34,9% 33,4% 34,3% 35,1% 42,5%

 Джерело: побудовано автором за даними [9] 
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бюджетному процесі із застосуванням різних підходів з 
визначення показників надходжень і видатків бюджету.

Як наголошує І.Я. Чугунов, у процесі перспектив-
ного бюджетного планування створюються умови для 
розв’язання найбільш важливих завдань державного 
впливу на економічний розвиток [10, c. 202]. Якісне 
планування і прогнозування, що базується на реаль-
них фінансових показниках і достовірній інформації, 
дає можливість більш чітко координувати пріоритет-
ний курс і досягати кращих результатів економічної 
діяльності. На нашу думку, державне регулювання з 
допомогою бюджетних видатків темпів соціально-еко-
номічного розвитку в нинішніх умовах розвитку еконо-
міки набуває особливої ваги та актуальності. Бюджетне 
регулювання є складником бюджетної політики, що 
суттєво впливає на динаміку суспільного розвитку, 
активізацію інвестиційно-інноваційного процесу, зрос-
тання якості і кількості суспільних благ. 

Коригування структури бюджетних видатків є 
доцільним і виправданим залежно від фінансових мож-
ливостей бюджету, пріоритетних напрямів бюджетної 
політики та стану економічного і соціального розви-
тку країни. Дієвість бюджетних видатків визначається 
ефективністю їх використання, впливом на вирівню-

вання дисбалансів соціально-економічного розвитку 
регіонів, вирішення складних завдань трансформацій-
них змін в економіці та суспільному житті. 

Висновки. Бюджетні видатки відіграють ключову 
роль у функціонуванні усієї бюджетної системи, є 
необхідною умовою становлення і розвитку держави, 
її економіки, соціальної сфери, формування переду-
мов для зростання добробуту населення. Економічна 
сутність видатків бюджету полягає в необхідності 
вирішення важливих завдань, які виникають в еконо-
мічній життєдіяльності країни. З допомогою видатків 
бюджету держава виконує свої функції та регулює еко-
номічні та соціальні процеси. 

Проведене дослідження показало, що бюджетна 
політика у сфері видатків має бути послідовна та 
обґрунтована, забезпечувати спрямування обмежених 
бюджетних ресурсів на пріоритетні цілі суспільного 
розвитку. Підвищення ефективності та результатив-
ності бюджетних видатків потребує чітких дій, зба-
лансованості бюджету, дотримання макроекономічних 
показників, обґрунтованого планування видатків, щоби 
стабілізувати фінансову систему та забезпечувати кон-
курентоспроможність вітчизняної економіки, а також 
сприяти зростанню рівня і якості життя громадян.
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Стащук О.В. Удосконалення методології комплексного аналізування фінансової безпеки акціонерних 
товариств. У статті визначено необхідність ґрунтовного дослідження методологічних аспектів комплексного 
аналізування фінансової безпеки акціонерних товариств. Запропоновано алгоритм комплексного аналізування 
фінансової безпеки за індикаторним, інтегральним та ресурсно-функціональним підходами, який вміщує в 
себе шість основних етапів. Ідентифіковано ті види аналізу, котрі доцільно використовувати з метою аналізу-
вання фінансової безпеки корпоративних структур. Доведено, що окрім виявлення екзогенних та ендогенних 
чинників фінансової безпеки акціонерних товариств доцільно виокремлювати також домінанти їх фінансово-
господарської діяльності. Визначено чинники, що найбільшою мірою впливають на вибір індикаторів оцінки 
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Stashchuk O.V. Improvement of the methodology of complex analysis of financial safety of joint-stock 
companies. The necessity of thorough research of methodological aspects of complex analysis of financial safety 
of joint-stock companies is proved in the article. The algorithm of complex analysis of financial security according 
to indicator, integral and resource-functional approaches, which contains six main stages, is offered. The types of 
analyzes that are useful for analyzing the financial security of corporate structures are identified. It is proved that in 
addition to the identification of exogenous and endogenous factors of financial safety of joint-stock companies, it is 
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ence the choice of indicators for assessing the effectiveness of the formation and use of financial resources of joint 
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Постановка проблеми. У вітчизняній та зарубіж-
ній літературі ґрунтовно досліджені методологічні 
питання визначення рівня фінансової безпеки під-
приємств, проте вони здебільшого зводяться до роз-
роблення теоретичних засад оцінювання фінансового 
стану суб’єктів господарювання, функціональних 
складників їх фінансової безпеки за призначенням і 
рухом фінансових ресурсів (бюджетно-податкового, 
грошового, інвестиційного, кредитного та ін.), вияв-
лення та інтерпретації загроз, обчислення ймовірності 
настання банкрутства, його прогнозування, аналі-
зування та розроблення теоретико-методологічних і 

практичних рекомендацій щодо удосконалення оцінки 
стану фінансової безпеки господарюючих суб’єктів.

Підтримуючи такий підхід до аналізування фінан-
сової безпеки, зауважимо: вчені здебільшого не акцен-
тують уваги на внутрішніх і зовнішніх чинниках, що 
визначають специфіку фінансово-господарської діяль-
ності кожного суб’єкта господарювання, в результаті 
чого для оцінки ефективності формування та вико-
ристання їхніх фінансових ресурсів використовують 
типовий набір індикаторів. Окрім цього, прийнято ана-
лізувати рівень фінансової безпеки підприємств лише 
в контексті ідентифікації її загроз і ризиків, натомість 
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розгляд позитивних сторін фінансово-господарської 
діяльності підприємств залишається поза увагою вче-
них і практиків. Вважаємо за необхідне під час ана-
лізування фінансової безпеки акціонерних товариств 
попри ідентифікацію ендогенних і екзогенних загроз 
виокремлювати домінанти їхньої фінансово-госпо-
дарської діяльності, для того щоб показати, наскільки 
фінансово стійке підприємство до негативного впливу 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематика комплексного аналізування стану фінан-
сової безпеки суб’єктів господарювання набуває 
особливого значення в умовах підвищення рівня дина-
мічності зовнішнього середовища, а також за умов 
використання підприємством різних джерел фінансу-
вання своєї господарської діяльності. Окремі дослі-
дження методик та особливостей оцінювання стану 
фінансової безпеки підприємств відображено у пра-
цях таких науковців, як О.І. Барановський, Л. Гни-
лицька, Л.П. Гомілко, К.С. Горячева, Н.С. Зарубин-
ська, В.М. Зарубинський, О. Кириченко, Ю. Кім, 
М.І. Копитко, І. Кудря, Т.Б. Кузенко, Р.С. Папєхін, 
О. М. Підхомний, Т.В. Шлемко та інші. Проте науков-
цями відображено більш універсальні методики оціню-
вання фінансової безпеки, які не враховують масшта-
бів фінансово-господарської діяльності підприємства, 
його організаційно-правової форми господарювання, 
галузі діяльності. 

Формулювання цілей статті. В умовах ринкової 
економіки, коли частка акціонерних товариств у струк-
турі усіх господарських товариств є найбільшою, а їх 
внесок до валового внутрішнього продукту країни є 
найвищим, доцільно звернути увагу на методику оці-
нювання стану фінансової безпеки корпоративних 
структур, оскільки ефективна господарська діяльність 
останніх та їх стійкість до ймовірних загроз сприятиме 
підвищенню їхнього внеску у розвиток економіки кра-
їни загалом. З огляду на вищезазначене, метою статті 
є удосконалення наявних методик оцінювання стану 
фінансової безпеки з урахуванням особливостей акці-
онерної форми господарювання, а також розроблення 
алгоритму комплексного оцінювання стану фінансової 
безпеки акціонерних товариств.

Виклад основного матеріалу. Підтримуючи пози-
цію вчених, котрі наголошують, що для оцінки рівня 
фінансової безпеки недостатньо проаналізувати зна-
чення і динаміку відносних показників фінансового 
стану, вважаємо за необхідне удосконалити підхід до 
інтегральної оцінки фінансової безпеки акціонерних 
товариств, а також ресурсно-функціональний, котрий, 
на відміну від традиційних, дав би змогу оцінити 
достатність фінансових ресурсів для забезпечення 
поточного функціонування і розвитку корпоративних 
структур машинобудівної галузі. Саме структурне 
співвідношення джерел капіталу та оцінка впливу його 
складників на окремі індикатори фінансового стану 
дає змогу дійти висновків про рівень фінансової без-
пеки без проведення рутинних розрахунків, пов’язаних 
із визначенням низки індикаторів та інтегрального 
показника. Для підтвердження достовірності висно-
вків необхідно зіставити результати за традиційним та 
ресурсно-функціональним підходами.

Загалом алгоритм комплексного аналізування 
фінансової безпеки за індикаторним, інтегральним та 

ресурсно-функціональним підходами, котрі було удо-
сконалено в процесі цього наукового дослідження, 
можна вмістити в 6 етапів (рис. 1):

Обґрунтуємо методологію комплексного аналі-
зування фінансової безпеки акціонерних товариств 
детальніше. На першому етапі проводиться оцінка 
за всіма типовими показниками фінансового стану 
для ідентифікації загроз погіршення та/або домінант 
покращення рівня фінансової безпеки. Варто від-
значити: незважаючи на те, що питання оцінювання 
фінансового стану з метою виявлення загроз фінансо-
вої безпеки достатньо досліджені у науковій літературі 
й апробовані, єдиного підходу щодо його здійснення 
немає. Навпаки, різні вчені обґрунтовують різнома-
нітні індикатори задля аналізу загальноприйнятих груп 
показників фінансового стану. Однак найчастіше – ана-
лізують індикатори: майнового стану; рентабельності, 
ліквідності та платоспроможності; ділової активності 
та ефективності використання акціонерного капіталу 
(ринкової активності). До речі, вітчизняним законодав-
ством передбачено майже аналогічний перелік показ-
ників для оцінки фінансово-господарського стану 
державних, неплатоспроможних підприємств та орга-
нізацій, тих суб’єктів господарювання, що підлягають 
приватизації, а також потенційного бенефіціара інвес-
тиційного проекту, реалізація якого передбачається на 
умовах фінансової самоокупності, а також визначення 
виду забезпечення для обслуговування та погашення 
позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінан-
сових організацій, обслуговування якої здійснювати-
меться за рахунок коштів бенефіціара.

Ці показники здебільшого перейняті із зарубіжної 
практики і дають змогу повною мірою проаналізувати 
фінансовий стан суб’єктів господарювання, однак в 
Україні можуть не зовсім точно відбивати реальну 
ситуацію, оскільки не враховують особливостей роз-
витку вітчизняної економіки. Так, наприклад, групу 
показників ринкової активності вітчизняних акціо-
нерних товариств практично неможливо розрахувати 
через невизначеність ринкової ціни їх акцій, які не 
обертаються на фондовому ринку України з огляду на 
його нерозвиненість, пасивну політику господарюю-
чих суб’єктів або ж їх збитковість. Неможливо навіть 
визначити її за допомогою одного із найпростіших 
варіантів відомої моделі М. Гордона (що базується на 
основі нульового приросту дивідендів) у зв’язку з тим, 
що переважно вітчизняні корпорації не виплачують 
дивіденди акціонерам, а спрямовують їх на поповне-
ння власного капіталу або на фінансування поточних 
витрат. Враховуючи зазначене, до методики комплек-
сного аналізу фінансової безпеки акціонерних това-
риств вважаємо за доцільне ввести, окрім коефіцієнта 
реінвестицій, показник рентабельності акцій, визначе-
ний на основі балансової їх вартості, виходячи ще й із 
тих міркувань, щоби все-таки дібрати ті коефіцієнти, 
котрі характеризують прибутковість та ефективність 
використання саме акціонерного капіталу, а також 
показати їх вплив на рівень фінансової безпеки. Крім 
цього, з метою поглибленого аналізування фінансового 
стану акціонерних товариств необхідно також розрахо-
вувати коефіцієнт виплати дивідендів.

На другому етапі аналізування потрібно обґрунту-
вати ті коефіцієнти, які найбільшою мірою враховують 
особливості фінансово-господарської діяльності акціо-
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нерних товариств для розрахунку інтегрального показ-
ника її оцінки, з метою формування узагальнюючих 
висновків щодо фінансового стану акціонерного това-
риства. Дуже часто різні показники оцінки ефектив-
ності формування і використання фінансових ресурсів 
не дають однозначно ствердної відповіді про рівень 
фінансової безпеки господарюючого суб’єкта загалом: 
за одними він погіршується, за другими – поліпшу-
ється або ж стабільний тощо.

На третьому етапі пропонуємо визначати інте-
гральний показник фінансової безпеки, сформова-
ний на основі найважливіших індикаторів фінансо-
вого стану досліджуваних суб’єктів господарювання. 
Оцінка стану фінансової безпеки на основі експрес-
діагностики та інтегрального показника дає змогу 
виявити її домінанти і загрози в розрізі окремих склад-
ників і подати загальний рівень фінансової безпеки в 
динаміці. Проте за таким аналізом можна лише конста-
тувати факт погіршення або покращення фінансового 
стану цих господарюючих суб’єктів в окремих періо-
дах, однак він не дає змоги встановити причини виник-
нення тих чи інших загроз і домінант.

Тому вважаємо за необхідне удосконалити аналі-
зування фінансової безпеки акціонерних товариств у 
контексті систематизації факторів та оцінки їх впливу 
на стан фінансово-господарської діяльності цих гос-
подарюючих суб’єктів. Тоді, коли коефіцієнтний та 
інтегральний аналіз дають відповідь на питання, як 
змінився рівень фінансової безпеки акціонерних това-
риств, важливо дати відповідь на питання: як і чому він 
змінився? Саме знаючи, за рахунок яких факторів від-

булося покращення або погіршення фінансового стану, 
можна формувати фінансовий план протидії загрозам 
чи примноження домінант із метою забезпечення ста-
більного розвитку та зростання вартості підприємства.

З метою поглибленої та всеохоплюючої оцінки 
фінансової безпеки акціонерних товариств вважаємо за 
доцільне проаналізувати склад і структуру джерел фор-
мування фінансових ресурсів, що є четвертим ета-
пом комплексного аналізування стану фінансової без-
пеки акціонерних товариств. Це, на наше переконання, 
дасть змогу: по-перше, підкріпити раніше зроблені 
висновки про рівень фінансового стану за експрес-
діагностикою; по-друге, встановити рівні фінансової 
безпеки залежно від структурного співвідношення 
капіталу акціонерних товариств. Для корпоративних 
суб’єктів господарювання такий аналіз є визначальним 
у плані забезпечення необхідного рівня фінансової без-
пеки, а також він дає змогу дійти висновків про рівень 
фінансової безпеки саме з позицій функціонального 
призначення капіталу, уникнувши рутинних матема-
тичних розрахунків та громіздкого аналізування бага-
точисельної кількості індикаторів, а також з огляду ще 
й на те, що в сучасній фінансовій науці таких дослі-
джень недостатньо.

Незважаючи на те, що структура капіталу відобра-
жає сукупність джерел фінансування діяльності зазна-
чених суб’єктів господарювання, тоді як співвідно-
шення окремих видів активів – напрями їх розміщення, 
все ж оптимальне поєднання окремих складових капі-
талу вказує на ефективність фінансово-господарської 
діяльності підприємницьких структур загалом, що 

Рис. 1. Етапи комплексного аналізування фінансової безпеки  
акціонерних товариств

Джерело: складено автором
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проявляється у переважанні власного капіталу над 
залученим і позиченим за умови прийнятного рівня 
фінансової залежності.

На п’ятому етапі встановимо чинники, що впли-
нули на структуру капіталу та одночасно на коефіцієнти 
фінансового стану, що визначають ефективність його 
формування і використання – рентабельність сукуп-
ного та власного капіталу, коефіцієнт фінансування. 
З цією метою доцільно сформувати матриці кореляцій-
них зв’язків для встановлення тісноти зв’язку окремих 
факторів і структури фінансових ресурсів та найваго-
міших коефіцієнтів, що відображають ефективність їх 
формування і використання.

Завершальним – шостим етапом є зіставлення 
рівнів фінансової безпеки акціонерних товариств на 
основі єдиного індикатора та встановленого за струк-
турним співвідношенням джерел фінансування опера-
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Принагідно відзначимо: в основу удоскона-
лення аналізування стану фінансової безпеки за 
експрес-діагностикою покладено ідею системати-
зації різноманітних загроз і домінант за окремими 
складникаими фінансової безпеки; за інтегральним 
індикатором – висвітлення загального рівня фінансової 
безпеки, визначеного на основі лише тих індикаторів, 
котрі відображають особливості фінансово-господар-
ської діяльності корпоративних структур машинобу-
дівного комплексу та з урахуванням запасу їх міцності; 
за ресурсно-функціональним підходом – формування 

якісно нової та спрощеної методики оцінювання рівня 
фінансової безпеки акціонерних товариств за структу-
рою фінансових ресурсів.

У процесі комплексного аналізування фінансової 
безпеки акціонерних товариств доцільно застосову-
вати такі види фінансового аналізу: 1) коефіцієнтний – 
оцінювання фінансового стану акціонерних товариств 
на основі його типових показників; 2) порівняльний і 
трендовий – оцінка величини і динаміки інтегрального 
показника; 3) горизонтальний і вертикальний – оцінка 
складу і структури джерел фінансових ресурсів, гро-
шових потоків; 4) кореляційний – визначення впливу 
чинників на формування структури капіталу; 5) нефор-
малізований – систематизація екзогенних і ендогенних 
загроз та/або домінант фінансово-господарської діяль-
ності тощо.

Висновки. Отже, саме за допомогою оцінки стану 
можна встановити слабкі та сильні сторони фінансово-
господарської діяльності вітчизняних господарюю-
чих суб’єктів корпоративної форми власності шляхом 
зіставлення фактичних значень індикаторів із норма-
тивними та аналізу їх відхилень. Водночас комплек-
сний рівень фінансової безпеки таким чином визначити 
дуже важко. З цією метою доцільно використовувати 
інтегральний показник, який має враховувати лише 
найважливіші індикатори фінансового стану, виокрем-
лені з урахуванням техніко-технологічної специфіки 
машинобудівних підприємств та їх організаційно-пра-
вової форми.
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Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової само-
стійності місцевого самоврядування. У статті розглянуто місцеві бюджети як основний фактор, який 
впливає на соціальний та економічний розвиток регіонів, тому від стану місцевих бюджетів напряму за-
лежить економічна самостійність місцевих органів самоврядування та активність господарської діяльності. 
Також висвітлено проблему забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, що є 
особливо актуальною сьогодні, коли Україна стала на шлях до децентралізації.
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мостоятельности местного самоуправления.  В статье рассмотрены местные бюджеты как основной фактор, 
который влияет на социальное и экономическое развитие регионов, поэтому от состояния местных бюджетов 
напрямую зависит экономическая самостоятельность местных органов самоуправления и активность хозяй-
ственной деятельности. Также освещена проблема обеспечения финансовой самостоятельности органов мест-
ного самоуправления, особенно актуальная сегодня, когда Украина стала на путь децентрализации.
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locality. In the article, local budgets are considered as the main factor influencing the social and economic develop-
ment of the regions; therefore, the economic independence of local self-government bodies and the activity of eco-
nomic activity depend directly on the state of local budgets. Also, the problem of ensuring the financial autonomy of 
local self-government bodies is highlighted, which is especially relevant today when Ukraine started to decentralize.
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Постановка проблеми. Важливою передумовою 
побудови демократичної держави є фінансова неза-
лежність органів місцевого самоврядування, оскільки 
розв’язання більшості фінансових питань саме на міс-
цевому рівні є основою вирішення загальнодержавних 
соціально-економічних і політичних проблем у дер-
жаві. Подальша реалізація реформи бюджетної децен-
тралізації та забезпечення ефективності механізму 
бюджетного регулювання соціально-економічного 
розвитку потребує розширення прав місцевих органів 
влади, зміцнення їх бюджетної самостійності та визна-
чення відповідальності. Отже, фінансова незалежність 
органів місцевого самоврядування є важливою умо-
вою формування високого рівня соціально-економіч-
ного розвитку територіальних громад та демократії в 
Україні загалом. Ефективним способом досягнення 
цієї незалежності, виправданим досвідом країн ЄС та 
США, є децентралізація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
димо поняття бюджетної децентралізації більш 
детально, оскыльки саме вона є наріжним каменем вирі-
шення питання забезпечення фінансової самостійності 
місцевих бюджетів. Визначенням терміна «бюджетна 
децентралізація», а також аналізом проведення реформи 
бюджетної децентралізації в Україні займалися і продо-

вжують займатися такі науковці, як Я. Арабчук, Ю. Глу-
щенко, Л. Фурдичко, І. Устинова, М. Трещов, М. Буряк, 
Х. Патицька, О. Яфінович, Т. Сумська, Н. Булеца, 
О. Пелехата, С. Чолач, І. Патока, І. Луніна, С. Осипенко, 
С. Михайленко, О. Матвеєва, Т. Таукешева, І. Гнидюк, 
О. Дем’янчук, Ю. Субботович та інші.

Формулювання цілей статті. Місцеві бюджети 
мають незамінну вагу для будь-якої країни. Практично 
всі заходи держави, які стосуються інтересів насе-
лення, проводяться за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів. Вони фінансують заходи в галузі освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту тощо. Місцеві бюджети 
є основною фінансовою базою місцевих органів влади 
та економічним чинником підвищення ефективності 
виробництва, освоєння нових видів продукції, раціо-
нального використання природних, матеріальних, тру-
дових і фінансових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети 
займають одне із центральних місць в економічній сис-
темі кожної країни, оскільки в них зосереджується зна-
чна частина державних фінансових ресурсів, а також є 
найбільш чисельною ланкою бюджетної системи кра-
їни [1]. Від стану місцевих бюджетів безпосередньо 
залежать такі процеси, як перерозподіл валового вну-
трішнього продукту, фінансування державних видат-
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ків. Саме вони є фінансовим джерелом задоволення 
різноманітних потреб населення, визначають стан та 
якість надання державних послуг.

Місцеві бюджети є основним фактором, який впли-
ває на соціальний та економічний розвиток регіонів. 
Тому від стану місцевих бюджетів напряму залежить 
економічна самостійність місцевих органів самовря-
дування, активність господарської діяльності, розви-
ток інфраструктури підвідомчих територій, рівень еко-
номічного потенціалу регіону. Таким чином, місцеві 
бюджети – це основна фінансова база діяльності органів 
місцевого самоврядування, яка має документально-пра-
вовий характер і формується в результаті економічних 
відносин місцевих органів з населенням, бізнес-струк-
турами та фінансовими органами різних рівнів з метою 
фінансування заходів соціального та економічного роз-
витку відповідної територіальної громади [3]. 

У зв’язку з цим потрібно запровадити нові меха-
нізми міжбюджетних відносин, які би передбачали 
поступове вирівнювання забезпеченості адміністра-
тивно-територіальних одиниць бюджетними коштами 
за одночасного створення стимулів для місцевих орга-
нів влади і самоврядування до раціоналізації показ-
ників місцевих бюджетів та нарощування їх дохідної 
бази. Пріоритетним напрямом бюджетної політики 
має стати впорядкування відносин між місцевими 
бюджетами шляхом чіткого розмежування повно-
важень між місцевими органами виконавчої влади, 
обласними та районними органами місцевого само-
врядування територіальних громад щодо формування 
бюджетів [2]. Також необхідно стимулювати систему 
солідарного фінансування спільної власності терито-
ріальних громад.

Під балансуванням місцевих бюджетів слід розу-
міти процес їх фінансового вирівнювання шляхом 
усунення невідповідності між обсягами фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування й обся-
гами завдань та обов'язків, які на них покладаються 
(вертикальних фінансових дисбалансів), а також 
невідповідності між обсягами фінансових ресурсів 
територіальних одиниць, які мають однакові обсяги 
завдань (горизонтальних фінансових дисбалансів) з 
метою формування достатніх фінансових ресурсів для 
надання державних і громадських послуг в обсягах, що 
надаються територіальними одиницями відповідно до 
певних стандартів.

Підходячи до аналізу сутності поняття децентралі-
зації, провідні вітчизняні та зарубіжні науковці розріз-
няють такі її види, як:

– політична (делегування політичної влади на 
місця);

– адміністративна (передача певних управлінських 
функцій місцевим органам влади);

– ринкова (приватизація державних функцій та 
бізнесу);

– бюджетна (полягає в розподілі функцій, фінан-
сових ресурсів та відповідальності за їх використання 
між центром та органами місцевого самоврядування) 
[5, с. 68].

Результати проведеної оцінки фінансової само-
стійності місцевих бюджетів України показали низь-
кий рівень забезпеченості власними ресурсами міс-
цевих органів влади, значну трансфертну залежність 
та подальше її зростання навіть після проведення 

бюджетної реформи. Тому наявна бюджетна ситуація 
в країні потребує подальшого розширення та оптиміза-
ції дохідної бази місцевих бюджетів та впровадження 
передових заходів бюджетної децентралізації.

Впровадження регіональних фондів розвитку у 
бюджетну систему України повинно якісно покращити 
фінансовий стан регіонів та забезпечити їх самостій-
ність і самодостатність.

На основі зарубіжного досвіду проведення децен-
тралізації сформовані такі рекомендації для України: 

1) для уникнення диспропорцій в економічному 
розвитку регіонів процес упровадження децентраліза-
ції потрібно супроводжувати додатковою фінансово-
інституційною підтримкою для територій із порівняно 
низьким економічним розвитком;

2) законодавче закріплення межі фінансової авто-
номії місцевих бюджетів, нижче якої фінансова авто-
номія опускатися не може;

3) запровадити формульний розрахунок перерозпо-
ділу національних податків, закріплених за місцевими 
бюджетами; 

4) необхідно запровадити максимальний рівень 
прозорості використання бюджетних коштів органами 
місцевого самоврядування тощо.

Можна виділити такі позитивні сторони впрова-
дження бюджетної децентралізації, як:

– фінансова самостійність територіальних громад 
у забезпеченні своїх жителів суспільними благами;

– створення умов для кращого забезпечення потреб 
місцевого населення за рахунок його безпосередньої 
взаємодії з органами місцевого самоврядування;

– зростання відповідальності місцевих органів 
влади перед населенням відповідних адміністративно-
територіальних одиниць;

– наявність реальної зацікавленості у результатах 
вирішення проблем місцевого населення;

– формування конкурентного середовища між різ-
ними територіальними громадами;

– формування ефективної системи вирівнювання з 
метою стимулювання розвитку територій;

– зростання компетенції та кваліфікації місцевих 
органів влади у процесі вирішення поточних і страте-
гічних завдань на місцевому рівні;

– динамічність системи, здатність до експеримен-
тування та інновацій у наданні державних послуг;

– сприяння підтримці підприємницької активності 
та зростанню інвестиційних можливостей місцевих 
органів влади;

– врівноваження владних повноважень на різних 
рівнях управління [8].

Внісши зміни до Бюджетного та Податкового кодек-
сів України у кінці 2014 року, Україна фактично зро-
била перший крок до бюджетної децентралізації. Ці 
зміни покликані зміцнити матеріальну та фінансову 
основи місцевого самоврядування, підвищити спро-
можність територіальних громад через механізм пере-
ходу їх бюджетів на прямі міжбюджетні відносини з 
Державним бюджетом (до цього прямі відносини мали 
лише регіони, райони і міста обласного значення).

Відповідно до ст. 64, ст. 69 п. 1 та ст. 71 Бюджет-
ного кодексу розширено джерела наповнення місцевих 
бюджетів за рахунок:

1) встановлення нових нормативів відраху-
вань податку на доходи фізичних осіб (бюджети 
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міст обласного значення та районів – 60%, обласні 
бюджети –15%);

2) збільшення екологічного податку з 35% до 80% 
(у тому числі до обласних бюджетів – 55%; сільських, 
селищних, міських бюджетів – 25%);

3) запровадження акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів за ставкою 5%;

4) отримання 100% єдиного податку;
5) отримання 100% податку на прибуток підпри-

ємств та фінансових установ комунальної власності;
6) розширення бази оподаткування податку на 

нерухомість шляхом включення до оподаткування цим 
податком комерційного (нежитлового) майна та авто-
мобілів з великим об'ємом двигуна;

7) передачі з державного бюджету місцевим 100% 
плати за надання адміністративних послуг, 100% дер-
жавного мита, 10% податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки;

8) інше [4]. 
У результаті змін до Бюджетного кодексу Укра-

їни змінився порядок перерахування міжбюджетних 
трансфертів. Тепер міжбюджетні трансферти поділя-
ються на:

– базову дотацію (трансферт, що надається з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам для горизонталь-
ного вирівнювання податкоспроможності території);

– субвенції (освітня; медична; на підготовку робіт-
ничих кадрів; на забезпечення медичних заходів окре-
мих державних програм);

– реверсну дотацію (кошти, що передаються до дер-
жавного бюджету з місцевих бюджетів для горизонталь-
ного вирівнювання податкоспроможності території);

– додаткові дотації [6, c. 40].
З районного рівня бюджетів після передачі повнова-

жень об’єднаним громадам будуть надаватися послуги 
медицини другого рівня та проводитися видатки на 
заходи загальнорайонного значення, обласний бюджет 
буде фінансувати освіту (на утримання шкіл-інтернатів 
та вузів), підготовку кадрів та медичну галузь (спеці-
алізовані заклади). Ці видатки також проводяться за 
рахунок субвенцій з Державного бюджету та доходів, 
які закріплені Кодексом.

Однією з важливих змін до Бюджетного кодексу 
України стала зміна, що передбачає можливість збері-
гати зекономлені кошти на кінець звітного періоду на 
рахунках органів місцевого самоврядування і викорис-
товувати їх наступного року [4]. 

Таким чином, місцеві чиновники отримали моти-
вацію заощаджувати. Раніше будь-що необхідно було 
використати і списати кошти з рахунків до кінця року, 
а тепер така практика повинна відійти в минуле. Ще 
однією важливою новацією є можливість розміщу-
вати тимчасово вільні кошти спеціального фонду міс-
цевих бюджетів у комерційних банках. З одного боку, 
це вирішує проблему затримки виплат з казначейства, 
з іншого – позбавляє можливості місцеву владу отри-
мувати безвідсоткові кредити на покриття тимчасових 
касових розривів у місцевих бюджетах [7].

В Україні процес фіскальної децентралізації відбу-
вається досить активно, послідовно, з досить повним 
нормативним законодавчим розробленням цього про-
цесу, що є позитивним кроком України в історичному 
розвитку як місцевості, так і держави. Бюджетна 

децентралізація дозволяє збалансувати механізми 
надання суспільних послуг із потребами та уподобан-
нями місцевих громад та жителів, підвищує рівень 
відповідальності місцевих органів за виконання від-
повідних функцій та ступінь ефективності діяльності 
державного сектору загалом через запровадження 
елементів конкуренції. Головне завдання, яке має 
вирішити бюджетна децентралізація, – це пошук 
достатніх обсягів фінансових ресурсів, які би повною 
мірою забезпечили фінансову незалежність місцевих 
бюджетів бюджетної системи України. Фінансова база 
місцевих бюджетів повинна забезпечувати виконання 
повноважень органів місцевої влади щодо виконання 
ними всіх завдань і програм розвитку регіону.

Висновки. Отже, місцеві бюджети є основною 
фінансовою базою органів місцевого самоврядування, 
від стану якої залежить соціально-економічний роз-
виток територій, добробут населення та економічна 
стабільність в Україні загалом. Важливою умовою для 
належного виконання владних функцій органами міс-
цевого самоврядування є забезпечення їх фінансової 
самостійності, під якою розуміємо здатність місцевих 
органів влади формувати достатні джерела фінансових 
ресурсів з можливістю вільно ними розпоряджатися 
щодо виконання своїх повноважень та вирішення про-
блем місцевого населення.

Для забезпечення принципу самостійності міс-
цевих бюджетів і надання фінансової незалежності 
органам місцевого самоврядування під час виконання 
покладених на них функцій значна увага повинна 
приділятися вдосконаленню механізмів балансування 
місцевих бюджетів. Під балансуванням місцевих 
бюджетів розуміють фінансове вирівнювання з метою 
усунення вертикальних і горизонтальних фінансових 
дисбалансів місцевих бюджетів.

Повноцінне впровадження децентралізаційних 
реформ повинно створити умови для кращого забез-
печення потреб місцевого населення за рахунок його 
безпосередньої взаємодії з органами місцевого само-
врядування; підвищити зацікавленість у результаті 
та відповідальність місцевих органів влади перед 
громадою і, що важливо, забезпечити їх фінансову 
незалежність.

Проблема забезпечення фінансової самостій-
ності органів місцевого самоврядування особливо 
актуальна сьогодні, коли Україна стала на шлях 
децентралізації. Як показує позитивний зарубіжний 
досвід, саме завдяки децентралізації, як владній, так і 
бюджетній, можливо досягти високого соціально-еко-
номічного розвитку територій та макроекономічної 
стабільності. 

Повноцінне впровадження децентралізаційних 
реформ повинно створити умови для кращого забез-
печення потреб місцевого населення за рахунок його 
безпосередньої взаємодії з органами місцевого само-
врядування; підвищити зацікавленість у результаті 
та відповідальність місцевих органів влади перед 
громадою і, що важливо, забезпечити їх фінансову 
незалежність.

Найвагомішим фондом фінансових ресурсів орга-
нів місцевого самоврядування є доходи місцевих 
бюджетів. Саме від їх розміру, складу та структури 
безпосередньо залежить економічна самостійність та 
самодостатність територіальних громад.
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Ярема Я.Р., Кісіль В.Р. Бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького сек-
тору в Україні. У статті досліджено бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку підприємницького 
сектору в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність та основні напрями підвищення 
ефективності інструментів бюджетно-податкової політики в Україні.

Ключові слова: бюджетне регулювання, податкові важелі, податкові ставки, податкові пільги, бюджетні 
видатки.

Ярэма Я.Р., Кисиль В.Р. Бюджетно-налоговые рычаги стимулирования развития предпринима-
тельского сектора в Украине. В статье исследованы бюджетно-налоговые рычаги стимулирования раз-
вития предпринимательского сектора в Украине. По результатам исследования обоснована необходимость и 
основные направления повышения эффективности инструментов бюджетно-налоговой политики в Украине.

Ключевые слова: бюджетное регулирование, налоговые рычаги, налоговые ставки, налоговые льготы, 
бюджетные расходы.

Yarema Y.R., Kisil V.R. Budgetary and tax levers of stimulating the development of the entrepreneurial 
sector in Ukraine. The article analyzes fiscal and tax levers of stimulating the development of the entrepreneurial 
sector in Ukraine. According to the results of the research, the necessity and the main directions of increasing the 
efficiency of fiscal policy instruments in Ukraine were substantiated.

Key words: budget regulation, tax levers, tax rates, tax privileges, budget expenditures.

Постановка проблеми. Бюджетне регулювання та 
податкові важелі є вагомими чинниками конкуренто-
спроможного розвитку різних видів та галузей госпо-
дарської діяльності. Їхній сукупний взаємоузгоджений 
вплив забезпечує ефективне функціонування пріори-
тетних галузей економіки, розвиток соціальної інф-
раструктури, виконання функцій соціального захисту 
населення та активізацію підприємництва. Важливу 

роль у забезпеченні розвитку суб’єктів підприємництва 
як рушійної сили економічних перетворень та бюдже-
тоутворюючого складника відіграють бюджетно-
податкові важелі стимулювання, що й зумовлює акту-
альність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам, пов’язаним із застосуванням бюджетно-
податкових важелів та механізмів податкового регулю-
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вання, присвячені праці О. Василика, М. Кучерявенка, 
Н. Прокопенко, Н. Рубан, Т. Турчанинова, О. Данілова, 
Ю. Пасічника, М. Горста, Л. Тарангул, А. Даниленка, 
О. Молдован, В. Боронос, В. Федосова, І. Чуницької. 
Аналіз наукових доробків у цій сфері дає змогу пере-
конатися в тому, що проблеми бюджетно-податкової 
політики та активізації діяльності суб’єктів підприєм-
ництва є актуальними, а тому вимагають подальших 
досліджень.

Метою статті є дослідження сутності та складу 
бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку 
підприємництва, аналіз практичних аспектів їх засто-
сування в Україні, пошук джерел підвищення ефектив-
ності цих важелів.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення ста-
лого економічного розвитку, формування сприятливого 
інвестиційного клімату та створення оптимального 
рівня податкового навантаження на платника подат-
ків – запорука успішного розвитку підприємницького 
сектору в Україні. 

Становлення інноваційно-інвестиційної моделі еко-
номіки неможливе без застосування державою комп-
лексу стимулів фіскального характеру. 

Вітчизняні вчені Н.І. Рубан та І.І. Чуницька вва-
жають, що бюджетно-податкові важелі є основними 
важелями держави у розв’язанні спектру соціально-
економічних питань. При цьому однією з причин 
неефективного використання означених важелів вони 
вважають відсутність їх системного дослідження 
[6, c. 345]. Науковці відносять до бюджетних важелів 
бюджетні видатки та бюджетний дефіцит, а до подат-
кових важелів – податкові ставки, податкові пільги, 
альтернативні режими оподаткування, зміну строків 
сплати податків, податкові санкції.

Т.В. Турчанинова [5, с. 490] до переліку бюджетно-
податкових важелів відносить структуру видатко-
вої частини бюджету та податки, вплив яких, у свою 
чергу, реалізується через ставки оподаткування і меха-
нізм селективного визначення об’єктів пільгового 
оподаткування.

О.О. Молдован [3] визначає податкові стимули як 
певний трансферт бюджетних коштів до підприєм-
ницького сектору, який здатен використати їх більш 
ефективно, ніж держава.

Бюджетні та податкові важелі можна розглядати як 
два взаємодоповнюючі компоненти економічного роз-
витку: прямий (бюджетне інвестування) та непрямий 

(додатково-бюджетні важелі формування сприятливого 
інвестиційного клімату) [1], або як взаємовиключні: 
застосування податкових важелів дає змогу скоротити 
прямі бюджетні витрати, тож є альтернативою до засо-
бів бюджетної політики [6].

Класифікація бюджетно-податкових важелів стиму-
лювання розвитку підприємницького сектору відобра-
жена на рисунку 1. 

Податкові важелі є невід’ємними складниками 
податкових систем більшості країн світу. Показово, що 
26 із 34 країн-членів ОЕСР пропонують для бізнесу 
податкові стимули для здійснення НДДКР. Одним з 
найдієвіших та найпоширеніших інструментів під-
тримки та стимулювання інноваційної діяльності є 
податкові пільги, зокрема інвестиційний податковий 
кредит, дослідницький податковий кредит, інвести-
ційна податкова знижка [7]. Податкові преференції 
у вигляді інвестиційного податкового кредиту най-
частіше надаються підприємствам, які спрямовують 
інвестиції на впровадження нових технологій, техніки, 
обладнання тощо. Такі стимулюючі податкові важелі є 
привабливими як для держави, так і для підприємств.

Аналізуючи міжнародний досвід застосування 
бюджетно-податкових важелів стимулювання підпри-
ємницького сектору, слід відзначити залучення прямих 
іноземних інвестицій з метою впровадження іннова-
цій. Країни-члени ЄС часто використовують прямі та 
непрямі методи регулювання інвестиційної діяльності. 
Високорозвинені країни (приміром, Німеччина та Шве-
ція) широко застосовують прямий метод підтримки, 
тобто бюджетний, що дає можливість вирішувати стра-
тегічні питання щодо розвитку пріоритетних галузей 
економіки, а менш розвинені країни більше застосову-
ють непрямі методи, тобто податкові стимули [2].

Для забезпечення економічного розвитку вирі-
шальне значення має взаємозв’язок між рівнем подат-
кового навантаження та пожвавленням економічних 
процесів, що вимагає створення оптимальної моделі 
оподаткування із дотриманням балансу інтересів 
суб’єктів оподаткування та держави. Реалізація регуля-
торного потенціалу будь-якого податку можлива пере-
довсім через встановлення податкових ставок та пільг. 
Під час встановлення податкових ставок важливе зна-
чення має їх розмір. Основним інструментом подат-
кового регулювання є оптимальна податкова ставка. 
Під час визначення оптимальної величини податко-
вої ставки враховуються макроекономічні умови та 
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Рис. 1. Класифікація бюджетно-податкових важелів  
стимулювання розвитку підприємницького сектору 

Джерело: узагальнено автором на підставі [1]



122

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

конкретний вектор фінансової політики. Податкові 
пільги характеризуються насамперед стимулюючою 
спрямованістю.

Вітчизняні ставки податку на доходи фізичних осіб 
та податку на прибуток підприємств по 18% є одними 
з найнижчих в Європі. Так, наприклад, менший від 
вітчизняного податку на прибуток підприємств (12,5%) 
в Ірландії компенсується вищими ставками ПДФО (до 
48%) та ПДВ (23%). Аналогічно менший податок на 
прибуток у Словенії (17%) компенсується вищими 
ставками ПДФО (до 50%) та ПДВ (22%). У Румунії за 
ставок податку на прибуток та ПДФО по 16% ставка 
ПДВ становить 24% [9]. З 28 країн-членів ЄС вищу за 
українську ставку ПДВ мають 17 країн, на рівні вітчиз-
няних 20% – 7 країн та тільки 4 країни – меншу (Люк-
сембург, Мальта, Німеччина та Кіпр) [10].

Таким чином, Україна має привабливі ставки опо-
даткування, що мало би стати важливою передумо-
вою для залучення іноземних інвестицій та створення 
нових робочих місць.

Поряд із цим нестабільність та часті зміни у 
податковому законодавстві створюють напругу у від-
носинах фіскальних органів із платниками податків, 
знижують господарську активність суб’єктів господа-
рювання, не сприяють легальній економічній діяль-
ності, уповільнюють економічне зростання загалом 
у державі[8]. За оцінками експертів, рівень тіньової 
економіки в державі дуже високий. Це негативно 
відображається на обсягах надходжень доходів до 
бюджету, здатності держави здійснювати масштабні 
інвестиційні та соціальні проекти.

Так, вітчизняна фіскальна служба зараз очолює 
антирейтинг органів державної влади за рівнем коруп-
ції, хоча в Європі вони зазвичай користуються висо-
ким ступенем довіри, професійним іміджем та авто-
ритетом. У цих умовах для підприємців економічно 
більш вигідними є тіньова економіка та корупція, 
оскільки можливо уникати покарання за ухилення від 
оподаткування.

Завдяки застосуванню фіскальних стимулів фак-
тично відбувається трансферт бюджетних коштів до 
підприємницького сектору, який здатен використати 
їх більш ефективно, ніж держава. Враховуючи жорсткі 
бюджетні обмеження, податкові стимули інвестиційної 
діяльності мають бути спрямовані винятково на сти-
мулювання модернізації виробничих фондів та впро-
вадження новітніх технологій; збільшення інвестицій 
в інноваційні проекти; підтримку інвестиційної актив-
ності малого бізнесу [1].

Ефективне використання сукупності бюджетних 
інструментів впливу на процес формування та вико-
нання бюджету дає змогу вирішувати завдання, що 
стоять перед країною на сучасному етапі суспільного 
розвитку, досягати необхідних макроекономічних про-
порцій та показників економічного зростання. 

Сучасна бюджетно-податкова політика України 
характеризується низкою недоліків та суперечнос-
тей, які погіршують стан підприємницького сек-
тору та перешкоджають економічному зростанню. 

Вони нівелюють ефективність фіскальної політики. 
Зокрема, неефективність механізмів розподілу та 
витрачання бюджетних коштів приводить до недо-
фінансування важливих державних програм щодо 
розвитку підприємництва, провокує фіскалізацію 
податкової системи.

Протягом останніх років в Україні спостерігається 
чітка тенденція до зростання частки поточних видатків 
та скорочення частки капітальних видатків. За останні 
п’ять років частка капітальних видатків становила 
менше 10%, а понад 90% бюджетних коштів спрямо-
вано на поточні видатки. Це свідчить про короткостро-
кову стратегію розвитку, тоді як більшість інституцій-
них змін в економіці, що перебуває на етапі розвитку та 
трансформації, можуть бути забезпечені шляхом спря-
мування коштів не на поточні, а на капітальні видатки, 
зокрема видатки на інновації.

Підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни вимагає підвищення частки державних витрат в 
інноваційному секторі економіки; удосконалення сис-
теми державних закупівель; удосконалення процесу 
управління бюджетними програмами; підвищення 
рівня відповідальності за порушення вимог бюджет-
ного законодавства. Без масштабного реформування 
бюджетно-податкової системи, зміцнення її інституцій 
ефективність важелів стимулювання підприємництва 
буде нівельована. 

Незважаючи на взаємопов’язаність бюджетно-
податкових важелів, з’являється все глибше усвідом-
лення того, що вони характеризуються відносною 
самостійністю і специфікою щодо сфер їх викорис-
тання. Тому, намагаючись проводити послідовну 
фіскальну політику, важливо її зміцнювати обґрун-
туванням відмінностей і практичною реалізацією 
взаємозв’язку бюджетно-податкових важелів щодо 
економічних і позаекономічних сфер суспільного 
життя, що також становить важливе джерело їх ефек-
тивної реалізації [4, с. 43].

Висновки. Незважаючи на широкий спектр 
бюджетно-податкових важелів, що досить ефективно 
застосовуються у світовій практиці, в Україні механізм 
стимулювання розвитку підприємницького сектору 
функціонує неефективно. Зростання конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки залежить насамперед 
від активної інвестиційної та фіскальної політики, 
і, відповідно, подальше вдосконалення фіскальних 
інструментів набуває особливо важливого значення і 
є важливим аспектом суспільно-економічних перетво-
рень в Україні. З метою сприяння розвитку підприєм-
ництва необхідно застосовувати бюджетно-податкові 
важелі в конкретних видах економічної діяльності, а не 
до певного сегменту ринку загалом. Оскільки сьогодні 
є потреба переорієнтації економіки України на інно-
ваційний шлях розвитку, слід звернути окрему увагу 
на ефективність перерозподілу фінансових ресурсів у 
державі, зокрема шляхом стимулювання інноваційних 
проектів, частково за допомогою видатків бюджету на 
інновації та пільгового оподаткування окремих напря-
мів діяльності та галузей.
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Постановка проблеми. Сутність депозитних опе-
рацій полягає в накопиченні банку як фінансовим 
посередником тимчасово вільних грошових коштів на 
визначений термін та за окрему плату, а також розмі-
щенні цих фінансових ресурсів від свого імені, на влас-
ний розсуд та ризик під відсотки.

Депозитні банківські операції належать до пасив-
них операцій банківської установи, тобто це опера-
ції, за допомогою яких банки формують свої грошові 
ресурси для проведення кредитних, інвестиційних 
та інших активних операцій [1, с. 36]. Тому однією з 
функцій банків є мобілізація тимчасово вільних гро-
шових коштів та перетворення їх у власний капітал.

Основні інструменти аналізу здійснення та прове-
день депозитних операцій дають змогу не лише змен-

шити сукупний банківський ризик, але й підтримати 
фінансову стійкість та надійність банку, оцінити ситуа-
цію банку та наявні ресурси.

Тільки за умови правильного оцінювання ситуа-
ції та наявних ресурсів можна вибрати та сформувати 
стратегію банку на ринку банківських послуг, яка 
веде до отримання стабільної конкурентної переваги 
[2, с. 154]. Недосконалість методики аналізу та обліко-
вих даних щодо депозитів комерційних банків свідчить 
про актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню окремих питань теорії та методики аналізу 
депозитної діяльності банків, впливу оцінки резуль-
татів, наявності ресурсів на діяльність банку присвя-
чено роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних уче-
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них, таких як О.І. Тищенко, В.М. Дереза, Р.В. Лавров, 
М.В. Олексенко, Т.М. Корпанюк.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є формування теоретично-методичних основ щодо 
відображення в обліку та аналізу строкових депозитів 
та депозитів до запитання.

Виклад основного матеріалу. Депозитні кошти є 
одним з видів залучених коштів банку. Згідно з Поста-
новою НБУ депозит – це грошові кошти в готівковій 
або безготівковій формі у валюті України або в іно-
земній валюті чи банківські метали, які банк при-
йняв від вкладника або які надійшли для вкладника 
на договірних засадах на визначений строк збері-
гання чи без зазначення такого строку (під процент 
або дохід в іншій формі), а також підлягають виплаті 
вкладнику відповідно до законодавства України та 
умов договору [3].

Депозитний рахунок відрізняється від звичайного 
поточного рахунку тим, що з нього неможливо в будь-
який момент зняти кошти, провести розрахункову опе-
рацію, а відсотки на залишок не нараховуються. Після 
закінчення строку розміщення коштів на депозитному 
рахунку банк зобов’язаний виплатити вкладнику суму 
вкладу та проценти на неї або дохід в іншій формі на 
умовах, що зазначені в договорі.

Розмір процентної ставки визначається банком 
самостійно. Зазвичай проценти нараховуються й 
виплачуються у валюті вкладу або в іншому виді за 
умовами договору.

Депозити розподіляються на депозити до запи-
тання, або поточні депозити, і строкові депозити. Нами 
розглядатимуться депозити до запитання та строкові 
депозити як одні з найчастіше використовуваних депо-
зитів фізичними особами.

Депозити на вимогу – це грошові кошти або бан-
ківські метали, що розміщені вкладниками в банках 
на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу 
вкладника або здійснення платежів за розпорядженням 
власника рахунку [3]. До вкладів на вимогу належать 
залишки тимчасово вільних коштів клієнтів банку на 
поточних рахунках.

Строкові депозити – це грошові кошти, розміщені 
підприємствами-вкладниками або фізичними особами-
вкладниками в банку на визначений договором строк.

Банку вигідно залучати строкові депозити, оскільки 
вони стабільніші та дають змогу банку розпоряджатися 
ними тривалий термін. Незважаючи на зростання про-
центних витрат, збільшення частки строкових депози-
тів у загальній сумі зобов’язань є позитивним момен-
том, адже вони є найстабільнішою частиною ресурсів. 
Саме вони дають змогу кредитувати на триваліші тер-
міни [4]. Збільшення частки депозитів фізичних осіб в 
обсязі зобов’язань банку дає впевненість та підіймає 
рівень довіри населення до того чи іншого банку.

Під час надання депозитних операцій банком 
виникає кредиторська заборгованість банку. Креди-
торська заборгованість є нормальним явищем для 
комерційного банку за умови, якщо вона не переви-
щує дебіторську заборгованість або має незначне 
перевищення над нею.

Внески фізичних осіб, незважаючи на вид депо-
зиту (строковий чи депозит до запитання), можна від-
нести до нестійкого за строками зберігання пасиву 
банку, тому що навіть строкові депозити фізичних осіб, 

згідно з ЦКУ, повинні повертатись клієнту за першою 
потребою, за виникнення надзвичайної ситуації та за 
наявності супроводжуючих документів. Збільшення 
частки таких зобов’язань може призвести до неплато-
спроможності та неліквідності банку за виникнення 
кризових ситуацій.

Але, незважаючи на всі ризики, депозити фізич-
них осіб є основою фінансування кредитних опера-
цій банку.

Під час внесення коштів на депозитний рахунок в 
банку фізичною особою банк для відображення даних 
операцій використовує рахунки 2-го класу 26 розділу 
«Кошти клієнтів банку» Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку банків України від 25 грудня 2017 року:

– рахунок 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»;
– рахунок 2630 «Короткострокові вклади (депо-

зити) фізичних осіб»;
– рахунок 2635 «Довгострокові вклади (депозити) 

фізичних осіб»;
– інші рахунки груп 262 та 263 щодо нарахування 

премій та визнання витрат за депозитами.
Під час здійснення розміщення коштів виконання 

операції за поточними рахунками здійснюється на 
підставі розрахункових документів у безготівковій та 
готівковій формах. У документах зазначається підстава 
для перерахування коштів. Обов’язково укладається 
договір із зазначенням процентних ставок та інших 
умов у двох примірниках.

Якщо ж це строковий депозит, власнику рахунку 
видається вкладний документ. Таким документом може 
бути ощадний сертифікат або інший виданий банком 
документ, що засвідчує укладення з банком договору. 
Після пред’явлення необхідних для відкриття рахунку 
документів відповідальний працівник банку відкриває 
особовий депозитний рахунок платника й особовий 
рахунок нарахованих, але не сплачених відсотків за 
вкладом як для депозиту на вимогу, так і для строко-
вого депозиту.

За умовами виплати процентів за період про-
центи сплачуються періодично або в кінці строку, 
що визначений депозитним договором. Внесення 
коштів до банку у вигляді депозиту та подальша 
виплата відсотків відображаються кореспонденцією, 
зазначеною в табл. 1.

Після короткого ознайомлення з основами обліку та 
теоретичними поняттями строкових депозитів та депо-
зитів до запитання доцільно перейти до аналізу депо-
зитів та визначити їх роль у формуванні зобов’язань 
банку, а також їх вплив на конкурентоспроможність та 
ліквідність комерційних банків України.

Проаналізувавши депозитну діяльність банків Укра-
їни, можемо зробити висновки, що найбільш високі 
процентні ставки депозитів в іноземній та національ-
ній валюті притаманні державним «УкрагазБанку» та 
«Приватбанку» станом на 21 січня 2018 року (рис. 1).

Дослідження доцільно розпочати з аналізу загаль-
ної структури депозитних зобов’язань фізичним осо-
бам за 2017 рік (табл. 2). Проведемо порівняльну 
характеристику депозитів у «Приватбанку» як одного 
з лідерів за високими процентними депозитними став-
ками в Україні.

З табл. 2 можна зробити висновок, що строкові 
депозити фізичних осіб займають питому вагу у 
79,04%, що є більшою від депозитів до запитання в 
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Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку депозитів фізичних осіб

№ Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит

1. Внесено готівки фізичною особою (залежно від виду депозиту) 1001 2620, 2630, 2635
2. Нарахування відсотків за депозитом (залежно від виду депозиту) 7040, 7041 2628, 2638
3. Виплата депозиту на поточний рахунок або готівкою (залежно від 

виду депозиту) та з урахуванням капіталізації відсотків
2620, 2630, 

2635
1001, поточний рахунок, 

відкритий у банку
4. Виплата відсотків після дати нарахування готівкою або на 

поточний рахунок (залежно від виду депозиту) 2628, 2638 1001, поточний рахунок, 
відкритий у банку

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 2
Порівняльна характеристика коштів у вигляді депозитів у «Приватбанку»  

(2016 рік – 30 вересня 2017 року)

№ Вид депозиту фізичних осіб Розрахункові періоди Відхилення 
(+, -)2016 рік % 30 вересня 2017 року %

1. Строковий депозит, млн. грн. 119 519 79,04 117 535 72,56 -1 984
2. Депозит до запитання, млн. грн. 31 684 20,96 44 453 27,44 12 769
3. Всього 151 203 100 161 988 100 10 785

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [5]

2 рази. Протягом 9 місяців діяльності «Приватбанку» 
кількість строкових та депозитів до запитання змен-
шилась порівняно з 2016 роком, адже після входження 
«Приватбанку» та інших банків до складу державних 
втратилась довіра до банку як до суб’єкта державного 
регулювання.

Якщо проводити аналіз узагальнено, тобто без 
виділення одного з банків, то розпочати можна з харак-
теристики лідерів депозитної діяльності в Україні 
(табл. 3).

Як бачимо, депозити фізичних осіб у вітчизняній 
банківській практиці набули найбільшого поширення та 
відіграють важливу роль у структурі зобов’язань. Ліде-
ром за обсягом депозитів фізичних осіб є «Приватбанк» 
(144 674,88 млн. грн.), питома вага в сумі зобов’язань 

яких становить 69,57%, у структурі зобов’язань із 
них строкових депозитів 114 533,03 млн. грн., питома 
вага яких становить 55,07%, а коштів до запитання – 
30 141,85 млн. грн., або 14,49%. Наступним є «Укрсоц-
банк», де частка депозитів фізичних осіб у структурі 
зобов’язань становить 51,15%, що складаються на 
38,33% із строкових депозитів та 12,82% із коштів 
до запитання. Найменший обсяг строкових депозитів 
має «Райффайзен Банк Аваль», а саме 13,36%, проте 
частка коштів до запитання становить 22,28%, а най-
більша питома вага коштів до запитання у ОТП Банку 
(25,76%).

Після здійснення аналізу руху депозитних коштів 
доцільно проводити розрахунок показників динаміки, 
що характеризують їх зміну протягом аналізованого 
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Рис. 1. Процентні ставки провідних банків України
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [4]
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періоду, а також з визначенням їх частки у загальному 
обсязі зобов’язань банку.

Аналіз строкових депозитів та депозитів до запи-
тання проводиться за допомогою таких показників:

– оборотність депозитів (схожа в розрахунку для 
двох видів депозитів), що показує кількість оборотів, 
що здійснюють строкові депозити та депозити до запи-
тання за період вкладу;

– тривалість одного обороту депозитних вкла-
день у днях (або середній термін зберігання вкладених 
коштів), що відбиває в динаміці стабільність вкладів, 
що дуже важливо для оцінювання вкладів як ресурсів 
кредитування;

– рівень осідання строкових депозитів, що дає 
змогу оцінити долю коштів, що залишилася в цьому 
періоді у вкладах від суми їх надходжень; чим вище 
значення цього показника, тим більше сума коштів, яка 
належить банку, що може бути використана для здій-
снення активних операцій;

– коефіцієнт нестабільності строкових депозитів, 
що показує рівень достроково вилучених строкових 
депозитів;

– зниження середнього терміну використання депо-
зитів разом зі значним коефіцієнтом нестабільності, що 
свідчить про посилення нестабільності депозитної бази, 
що негативно впливає на ліквідність банку [7];

– коефіцієнт нестабільності депозитів до запи-
тання, що показує величину вилучених депозитів до 
запитання; відхилення від середнього залишку на вели-
чину коефіцієнта нестабільності визначає мінімальні 
та максимальні межі стабільного залишку на поточних 
рахунках [7];

– середній термін використання строкових депо-
зитів у банку, що показує середній термін розміщення 
строкових депозитів, що є найбільш затребуваними.

Ось така система основних показників викорис-
товується для проведення аналізу депозитного порт-
феля банку. Їх розрахунок проводять згідно з даними 
банку на кінець звітного року. Методика розрахунку 
зазначена в табл. 4.

Висновки. Депозити є основним способом аку-
муляції ресурсів банку. Вони становлять велику вагу 
залучених коштів у різних банках. Аналіз депозит-
ного портфеля необхідно проводити для забезпечення 
стійкості та надання достовірної інформації про стан 
діяльності банку.

Такі розрахунки потрібно робити як за всіма 
залишками на рахунках клієнтів, так і за окремими 
рахунками з метою визначення стабільних залишків 
у окремих клієнтів та прогнозу майбутньої діяльності 
комерційного банку, визначення проблем та ефектив-
них шляхів їх подолання. Практика показує, що значна 

Таблиця 3
Депозити фізичних осіб у найбільших банках України станом на 1 січня 2017 року

Назва банку
Всього 

зобов’язань 
(млн. грн.)

Зокрема: Зокрема:
депозити 
фізичних 

осіб 
(млн. грн.)

частка 
в сумі 

зобов’язань 
(%)

Кошти до 
запитання 
(млн. грн.)

Частка до 
зобов’язань 

(%)

Строкові 
депозити 

(млн. грн.)

Частка до 
зобов’язань 

(%)
Приватбанк 207 946,47 144 674,88 69,57 30 141,85 14,49 114 533,03 55,07
Райффайзен 
Банк Аваль 49 691,79 17 715,07 35,64 11 075,50 22,28 6 639,57 13,36

Альфа-Банк 35 642,19 15 243,12 42,76 2 427,54 6,81 12 815,58 35,95
Укрсоцбанк 
UniCredit 
Bank TM

29 020,70 14 845,43 51,15 3 720,18 12,82 11 125,25 38,33

ОТП Банк 22 271,47 9 259,90 41,57 5 737,82 25,76 3 522,08 15,81
Джерело: використано джерело [6]

Таблиця 4
Методика розрахунку основних показників аналізу строкових депозитів та депозитів до запитання

Оборотність депозитів
Оборот щодо повернення строкових депозитів  

та депозитів до запитання за період
Середні залишки строкових депозитів за період

Тривалість одного обороту депозитних 
вкладень у днях

Середні залишки строкових депозитів та депозитів до запитання за період * 
кількість днів у періоді
Оборот щодо повернення строкових депозитів за період

Рівень осідання строкових депозитів Залишок на кінець періоду – залишок на початок періоду
Оборот щодо надходження строкових та депозитів до запитання

Коефіцієнт нестабільності строкових 
депозитів

Обсяг достроково вилучених строкових депозитів за період
Середні залишки строкових депозитів за період

Коефіцієнт нестабільності депозитів 
до запитання

Середнє абсолютне відхилення за депозитами до запитання за період
Середні залишки депозитів до запитання за період

Середній термін використання 
строкових депозитів банку

і-й депозит * строк використання цього депозиту (обчислення всіх 
депозитів банку)
Загальна сума всіх депозитів банку

Джерело: розроблено авторами
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частка коштів, які надходять на поточні рахунки клі-
єнтів банку, залишається без руху протягом тривалого 
строку, що формує так званий фонд банку.

Банки зацікавлені в привабленні клієнтів для здій-
снення з ними депозитних операцій на строкові депо-

зити задля зміцнення стабільної депозитної бази. Тому 
застосування цієї методики аналізу депозитного порт-
феля дає змогу клієнтам визначити частки коштів від 
планового виторгу, що осідає на поточному рахунку та 
буде ними отримана.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РИЗИКІВ  
В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Засадний Б.А. Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ. У статті 
досліджено ризики бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ. Визначено способи внутрішнього 
контролю бухгалтерських ризиків з метою управління ними в процесі діяльності суб’єктів господарювання. 
Процес застосування МСФЗ зумовлює появу нових об’єктів внутрішнього контролю, що вимагають не лише 
розробки нових контрольних процедур, але й адаптації наявних процедур контролю до принципово нових 
умов збору, оцінки, обробки, групування та передачі даних. Доведено, що бухгалтерський облік підприєм-
ства в умовах застосування МСФЗ слід розглядати як окремий об’єкт внутрішнього контролю, який може 
зумовлювати існування певних ризиків, пов’язаних з процесом відображення інформації про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства. За таких умов до найважливіших завдань внутрішнього контр-
олю слід віднести ідентифікацію, оцінювання та застосування найефективніших методів управління бухгал-
терськими ризиками, які можуть зумовити негативний вплив на якісні характеристики облікової інформації.

Ключові слова: внутрішній контроль, бухгалтерський облік, бухгалтерські ризики, фінансова звітність, 
МСФЗ.

Засадный Б.А. Внутренний контроль бухгалтерских рисков в условиях применения МСФО. В ста-
тье исследованы риски бухгалтерского учета в условиях применения МСФО. Определены способы внутрен-
него контроля бухгалтерских рисков с целью управления ими в процессе деятельности субъектов хозяй-
ствования. Процесс применения МСФО обуславливаем появление новых объектов внутреннего контроля, 
которые требуют не только разработки новых контрольных процедур, но и адаптации существующих про-
цедур контроля к принципиально новым условиям сбора, оценки, обработки, группировки и передачи дан-
ных. Доказано, что бухгалтерский учет предприятия в условиях применения МСФО следует рассматривать 
как отдельный объект внутреннего контроля, который может обуславливать существование определенных 
рисков, связанных с процессом отображения информации о финансовом состоянии и результатах деятель-
ности предприятия. При таких условиях к важным заданиям внутреннего контроля следует отнести иденти-
фикацию, оценку и применение эффективных методов управления бухгалтерскими рисками, которые могут 
вызвать негативное влияние на качественные характеристики учетной информации.

Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерский учет, бухгалтерские риски, финансовая отчет-
ность, МСФО.
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Постановка проблеми. Нові процеси в системі 
бухгалтерського обліку підприємства, пов’язані із 
застосування МСФЗ, стають об’єктами внутрішнього 
контролю. Однак при цьому необхідно враховувати 
ризики системи бухгалтерського обліку, що зумовлю-
ються процесом застосування МСФЗ. Такий процес 
зумовлюватиме появу нових об’єктів контролю, що 
вимагатимуть не лише розробки нових контрольних 
процедур, але й адаптації наявних процедур контролю 
до принципово нових умов збору, оцінки, обробки, гру-
пування та передачі даних. Систему бухгалтерського 
обліку підприємства в умовах застосування МСФЗ слід 
розглядати як окремий об’єкт внутрішнього контролю, 
який може зумовлювати існування певних ризиків, 
пов’язаних з процесом відображення, накопичення, 
оброблення та передачі інформації про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства. За таких 
умов до найважливіших завдань внутрішнього контр-
олю слід віднести ідентифікацію, оцінювання та засто-
сування найефективніших методів управління ризи-
ками, які виникають в системі бухгалтерського обліку 
та можуть зумовити негативний вплив на якісні харак-
теристики облікової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження теоретичних та практичних аспектів внутріш-
нього контролю діяльності підприємств здійснене в 
наукових працях широкого кола вчених. Зокрема, ваго-
мий внесок у вирішення зазначеної проблеми зробили 
Т.А. Бутинець, Н.І. Дорош, Л.В. Гнилицька, В.А. Дерій, 
І.А. Дерун, В.В. Євдокимов, У.О. Марчук. Проте в умо-
вах застосування МСФЗ виникає необхідність удо-
сконалення та адаптації внутрішнього контролю для 
ідентифікації та оцінки бухгалтерських ризиків, що 
виникають в результаті використання нових підходів 
та професійного судження під час відображення інфор-
мації в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення ризиків бухгалтерського обліку в умо-
вах застосування МСФЗ та обґрунтування способів 
внутрішнього контролю бухгалтерських ризиків для 
потреб управління ними в процесі діяльності суб’єктів 
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Роль внутрішнього 
контролю підприємства в умовах застосування МСФЗ 
полягає у зміцненні корпоративного управління й 
удосконаленні процесу виявлення, оцінки та методів 
управління ризиками, які впливатимуть на достовір-
ність фінансової звітності та досягнення ефективності 
діяльності компаній. У сучасних умовах внутрішній 
контроль перестає виконувати технічну функцію зістав-

лення планових показників діяльності з фактичними. 
Він набуває значення важливої окремої функції управ-
ління діяльністю підприємства з виявлення, оцінки та 
пошуку відповідних методів управління зовнішніми 
та внутрішніми ризиками, які можуть справити нега-
тивний і позитивний вплив на досягнення стратегічної 
мети діяльності підприємства. Управління ризиками 
на будь-якому підприємстві є унікальним процесом, 
проте існують певні моменти, які притаманні будь-
яким суб’єктам господарювання. Очевидний той факт, 
що підприємницька діяльність об’єктивно пов’язана з 
ризиком, тому в процесі її здійснення виникає необхід-
ність вирішення таких завдань:

– визначення результатів реалізації управлінських 
рішень;

– виявлення ризиків під час реалізації управлін-
ських рішень;

– надання оцінки впливу ризиків;
– визначення прийнятності рівня ризику;
– визначення способів зменшення можливих неба-

жаних наслідків ризиків.
Вирішити ці завдання можна за допомогою мето-

дів управління ризиками. Процес управління ризи-
ками слід розглядати як процес підготовки та вжиття 
заходів, метою яких є зниження небезпеки прийняття 
помилкового рішення та можливих негативних наслід-
ків небажаного розвитку подій у процесі реалізації 
прийнятих рішень. Основні етапи процесу управління 
ризиками наведено на рис. 1.

Zasadnyi B.A. Internal control of accounting risks in the conditions of applying IFRS. The article examines 
the risks of accounting in the conditions of application IFRS. The methods of internal control over accounting risks are 
defined in order to manage them in the process of entities’ activity. The process of applying IFRS causes appearance of 
new internal control facilities that require the development not only new control procedures but also the adaptation of 
existing control procedures to fundamentally new conditions for the collection, evaluation, processing, grouping and 
transmission of data. Proved that the entities’ accounting in the conditions of application IFRS should be considered as 
a separate object of internal control, which may predetermine the existence of certain risks associated with the process 
of displaying information about the entities’ financial position and performance. In this case the most important tasks 
of internal control should include the identification, evaluation and application of the most effective methods of manag-
ing accounting risks, which may have a negative impact on the qualitative characteristics of accounting information.
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Рис. 1. Основні етапи процесу управління ризиками 
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На етапі ідентифікації виявляють усі можливі 
ризики, кожен з яких оцінюють за величиною та 
наслідками, які він може зумовити. Для суттєвих ризи-
ків визначають методи управління та застосовують їх. 
Наступним етапом є оцінка отриманих результатів. 
Наявність зворотного зв’язку уможливлює отримання 
інформації про процес управління та стан об’єкта 
управління після застосування вибраних методів.

Для здійснення ефективного управління ризиками 
потрібно сформулювати його мету. Мета управління 
ризиками може бути стратегічною або поточною. Стра-
тегічна мета – це забезпечення безперервної діяльності 
суб’єкта господарювання в умовах невизначеності 
підприємницького середовища. Поточна мета визна-
чає бажані результати управління щодо кожного виду 
ризику в поточній ситуації. Наприклад, метою управ-
ління ризиком неплатоспроможності може бути макси-
мальне зниження втрат для суб’єкта господарювання.

На основі інформації про фактичний стан об’єкта 
після виконання коригуючого рішення слід визначити, 
наскільки досягнуто мету управління ризиком. Якщо 
її не досягнуто, то з’ясовують причини, які це зумо-
вили. Наступним етапом є вжиття заходів, спрямова-
них на вдосконалення стратегії та тактики управління 
ризиками, які передбачають або коригування прийня-
тих рішень, або процедури щодо уникнення негатив-
них наслідків ризиків, які раніше не були враховані. 
Залежно від встановлених причин повертаються на 
відповідний етап процесу управління ризиками. Якщо 
мета управління ризиком досягнута, процес управ-
ління починається заново для іншого ризику.

Слід зазначити, що в процесі управління ризиками 
важливим для суб’єкта господарювання є не відмова 
від ризику, а прийняття рішень на основі об’єктивних 
критеріїв для зниження рівня ризику або його подо-
лання. Найважливішим етапом процесу управління 
ризиками є їх ідентифікація, яка дає змогу сформувати 
цілісну картину ризиків для підприємницької діяль-
ності суб’єкта господарювання. На цьому етапі важ-
ливо не тільки виявити перелік можливих ризиків, але 
й визначити, як вони будуть впливати на діяльність під-
приємства, наскільки серйозними будуть їх наслідки. 
Отже, ідентифікація ризиків – це виявлення всіх видів 
ризиків, наявних для підприємства в його конкретних 
умовах функціонування з урахуванням майбутньої 
мети діяльності. Чим раніше будуть виявлені ризики на 
етапі ідентифікації, тим коректніше може бути оцінена 
ситуація, тим точніше можуть бути вибрані методи 
управління, тим ефективніше буде організована сис-
тема управління ризиками, яка забезпечить прийнят-
ний рівень захисту підприємства від ризиків. Для 
здійснення якісної ідентифікації ризиків необхідно 
врахувати основні підходи до їх класифікації, які були 
розглянуті в попередньому параграфі дослідження.

Наступним важливим етапом після ідентифікації 
ризиків системи бухгалтерського обліку є етап оцінки 
величини ризиків. Вибір способу оцінки величини 
ризику залежить від видів ризиків. Як правило, на прак-
тиці використовують три види оцінок величини ризиків:

1) якісні оцінки;
2) аксіологічні оцінки;
3) кількісні оцінки.
Найширше застосування отримали якісні оцінки 

ризиків, оскільки вони не потребують попередніх роз-

рахунків, а також дають можливість оцінити рівень 
ризику без кількісних показників. Виділяють такі види 
якісних оцінок:

– атрибутивна (для оцінювання ризику використо-
вують умовні поняття «високий», «середній», «низь-
кий» тощо);

– кодування за допомогою букв (наприклад, бук-
вами ААА позначають найвищу категорію надійності 
банків, АА – високу категорію надійності банків, Д – 
максимальне значення ризику);

– бальна оцінка, яка дає змогу за допомогою балів 
відображати реальну характеристику ризику.

Під час застосування атрибутивної оцінки ризику кож-
ний суб’єкт може застосовувати власний підхід і власну 
шкалу оцінки, проте значення шкали повинні бути чітко 
визначені та словесно описані для того, щоб усі учасники 
оцінки ризику їх однозначно розуміли. Також необхідно 
обґрунтувати вибрані шкали й оцінки для того, щоб події 
або операції, які характеризуються однаковими чинни-
ками ризику, мали однакову оцінку рівня ризику.

Використання способу оцінки ризику за допомо-
гою букв зумовлене тим, що інформацію про ризики 
використовують і особи, які не мають достатніх знань 
у цій сфері, проте мають потребу у використанні такої 
інформації. За таких умов кодування рівня ризику за 
допомогою букв спрощує сприйняття користувачами 
такої інформації.

Аксіологічна оцінка ризику пов’язана з виявлен-
ням рівня корисності прийнятих рішень безпосередньо 
для людей (насамперед, для працівників підприємства, 
людей, які проживають у місцевості, де розташоване 
підприємство). За таких умов оцінюють, наскільки 
прийняті рішення сприяють всебічному розвитку люд-
ського інтелекту (знань і навиків, ініціатив, творчості 
тощо), поліпшенню умов праці й середовища прожи-
вання загалом. Оцінка ризиків з аксіологічної точки зору 
може бути домінуючою під час вибору варіантів рішень, 
наприклад у зв’язку з несприятливою екологічною ситу-
ацією, з посиленням соціальної орієнтації бізнесу.

Величину ризику найточніше визначає його кіль-
кісна оцінка. Проте застосування цього методу потре-
бує використання також аналітичних процедур та 
економіко-математичних методів. Для оцінювання 
кількісної величини ризику треба вибрати показники, 
на основі яких прийматимуться рішення. Такими 
показниками може бути система фізичних, натураль-
них або умовних одиниць (кілограми, кількість днів, 
грошові одиниці, відсотки, коефіцієнти тощо). Вибір 
показника залежить від виду ризику та від мети, визна-
ченої під час прийняття рішення. Тобто в кожному 
окремому випадку вибирають відповідний показник та 
визначають його критеріальну величину.

Наступним важливим етапом після ідентифікації та 
оцінювання ризиків є вибір методів управління ними. 
Це дуже складне завдання, вирішення якого залежить 
від кожної окремої ситуації, умінь, знань і навиків 
особи, яка прийматиме рішення, а також формулю-
вання мети управління ризиком тощо. Варто зазна-
чити, що не існує стандартних механізмів та процедур 
в управлінні ризиками, тому в кожній окремій ситуації 
слід знаходити власні підходи. Проте під час прийняття 
рішень щодо управління ризиками необхідно брати до 
уваги загальні методичні підходи, адаптуючи їх до кон-
кретних господарських ситуацій.
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Якщо суб’єкт управління ризиками володіє прав-
дивою статистичною інформацією або отримав стійкі 
прогнози експертів, він може застосовувати такі методи 
управління ризиками:

1) уникнення ризику;
2) приймання ризику;
3) передача ризику;
4) скорочення ризику.
Як правило, суб’єкт управління використовує 

сукупність таких методів.
Для використання методів управління ризиками, 

які виникають у системі бухгалтерського обліку під 
час застосування МСФЗ, коротко розглянемо сутність 
кожного з них. Сутність методу уникнення ризику 
полягає в ухиленні від заходів, подій або операцій, які 
пов’язані з ризиком (відмова від ненадійних партнерів, 
ризикованих проектів тощо). Цей метод передбачає 
створення таких умов ведення підприємницької діяль-
ності компанії, за яких наперед уникають можливості 
втрат. Проте варто пам’ятати, що уникнення ризику 
часто може зумовлювати відмову від прибутку.

Метод приймання ризику означає, що підприємство 
свідомо йде на дії, які приводять до настання ризико-
ваних випадків. Відповідальність за результати такого 
рішення несе винятково підприємство, а джерелом 
покриття можливих втрат будуть лише його засоби. 
Використання такого методу виправдане за таких умов:

– можливі втрати незначні та не створюють суттє-
вої загрози для фінансового стану підприємства;

– прийняття рішення пов’язане з можливістю 
отримання значного прибутку;

– від ризику не можна відмовитися через його 
невідворотність або інші важкі обставини.

Передача ризику – це сукупність заходів, які дають 
змогу перекласти відповідальність за виникнення 
несприятливих подій та відшкодування пов’язаного 
з ними збитку на інших суб’єктів господарювання. 
Наприклад, транспортні ризики можна передати 
покупцю або організації, яка здійснюватиме доставку 
товару до покупця. З метою передачі ризиків у системі 
бухгалтерського обліку можна використовувати аут-
сорсинг, що означає передачу контролю над ризиками, 
які виникатимуть в системі бухгалтерського обліку 
підприємства, на компанію, що надаватиме послуги 
аутсорсингу. Проте в такому разі передаються не без-
посередньо ризики, а тільки виконання процедури 
управління ними.

Сутність методу скорочення ризику полягає у здій-
сненні процедур, спрямованих на зменшення негатив-
них наслідків дії ризиків. Цей метод передбачає вжиття 
певних превентивних заходів, метою яких є зниження 
розміру можливих втрат. Для цього використовуються 
два способи:

1) здійснення процедур для зменшення величини 
ризику й очікуваних втрат;

2) розробка процедур відшкодування понесених 
або невідворотних втрат.

Такі процедури повинні мати постійний, системний 
характер і забезпечити насамперед управління чинни-
ками внутрішнього середовища підприємства, якими, 
на відміну від чинників зовнішнього середовища, 
можна управляти.

В умовах застосування МСФЗ під час моделювання 
системи внутрішнього контролю до найважливіших 

завдань слід віднести такі, як ідентифікація, оціню-
вання та застосовування найефективніших методів 
управління ризиками, які виникають у системі бухгал-
терського обліку та можуть спричинити негативний 
вплив на якісні характеристики інформації, яку пода-
ють у фінансовій звітності.

При цьому насамперед треба виділити основні 
складові системи бухгалтерського обліку, які в разі 
застосування МСФЗ можуть зумовити виникнення 
ризиків, що матимуть негативний вплив на якість 
інформації фінансової звітності. Вважаємо, що осно-
вними складовими є:

– організація бухгалтерського обліку відповідно 
до МСФЗ;

– відображення в бухгалтерському обліку інфор-
мації про діяльність підприємства;

– формування, розкриття й надання інформації у 
фінансовій звітності.

Відповідно до МСФЗ до ризиків організації бухгал-
терського обліку відносять:

– формування облікової політики з урахуванням 
вимог податкового законодавства;

– наявність персоналу бухгалтерської служби, 
який має достатній рівень професіоналізму та практич-
ний досвід у формуванні облікової політики за МСФЗ;

– формування облікової політики згідно з МСФЗ;
– формування робочого плану рахунків бухгал-

терського обліку з урахуванням переліку статей форм 
фінансової звітності та інформаційних потреб вну-
трішньої звітності.

Під час відображення в бухгалтерському обліку 
інформації про діяльність підприємства в умовах 
застосування МСФЗ можуть виникати такі ризики:

– перевага юридичної форми над економічною 
сутністю під час відображення господарських опера-
цій у бухгалтерському обліку;

– покладання даних бухгалтерського обліку в 
основу податкового обліку та звітності;

– застосування професійного судження бухгалтера 
під час оцінювання та відображення об’єктів бухгал-
терського обліку;

– застосування програмного забезпечення для 
коректного відображення господарських операцій у 
бухгалтерському обліку відповідно до вимог МСФЗ;

– виявлення активів і зобов’язань, визнання яких 
вимагають МСФЗ, але які не обліковувалися раніше;

– виявлення активів і зобов’язань, визнання яких 
не передбачене МСФЗ, але які обліковуються суб’єктом 
господарювання.

В разі застосування МСФЗ формування, розкриття 
й надання інформації у фінансовій звітності можуть 
зумовлювати такі ризики:

– формальне подання приміток до фінансової 
звітності;

– підготовка першої звітності підприємства, скла-
деної відповідно до МСФЗ, та здійснення ретроспек-
тивного перерахунку даних за попередні періоди.

Висновки. До найважливіших завдань системи 
внутрішнього контролю в умовах застосування МСФЗ 
слід віднести такі, як ідентифікація, оцінювання та 
застосовування найефективніших методів управління 
ризиками, які виникають у системі бухгалтерського 
обліку та можуть зумовити негативний вплив на якісні 
характеристики інформації, яка подається у фінансо-
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вій звітності, сформованій відповідно до МСФЗ. За 
таких умов контроль за надійністю функціонування 
системи бухгалтерського обліку повинен проводитись 
тією мірою, яка необхідна для отримання впевненості 
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в достовірній інформації, що формується системою 
бухгалтерського обліку та надається внутрішнім та 
зовнішнім користувачам для подальшого використання 
з метою прийняття ними управлінських рішень.
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Мичак Н.О. Формування облікової політики щодо необоротних активів, утримуваних для продажу. 
У статті розкрито основні питання облікової політики щодо формування інформації про необоротні активи, 
утримувані для продажу. Визначено основні нормативно-правові акти, що регулюють питання облікової полі-
тики в частині необоротних активів, утримуваних для продажу. Наведено основні елементи облікової політики 
щодо таких активів згідно з чинними нормативними документами. Запропоновано нові елементи облікової по-
літики з метою удосконалення процесу її формування, підвищення рівня повноти та якості облікової та звітної 
інформації. Підкреслено важливість визначення чіткого переліку елементів облікової політики щодо необорот-
них активів, утримуваних для продажу, для складання змістовного наказу про облікову політику підприємства 
як основного документа, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
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Мычак Н.А. Формирование учетной политики по необоротным активам, удерживаемым для про-
дажи. В статье раскрыты основные вопросы учетной политики по формированию информации о необо-
ротных активах, удерживаемых для продажи. Определены основные нормативно-правовые акты, которые 
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ным документам. Предложены новые элементы учетной политики с целью усовершенствования процесса 
ее формирования, повышения уровня полноты и качества учетной и отчетной информации. Подчеркнута 
важность определения четкого перечня элементов учетной политики относительно необоротных активов, 
удерживаемых для продажи, для составления содержательного приказа об учетной политике предприятия 
как основного документа, определяющего порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии.
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Mychak N.O. Forming of accounting policy with non-current assets held for sale. The article deals with the 
main issues of accounting policy concerning the formation of information about non-current assets held for sale. The 
basic legal acts regulating the accounting policy in terms of non-current assets held for sale are determined in the ar-
ticle. The main elements of the accounting policy with such assets according to the valid normative documents are pre-
sented. New elements of accounting policy are proposed in order to improve the process of its formation, increase the 
completeness and quality of accounting and reporting information. It is emphasized the importance of defining an exact 
list of accounting policy elements concerning non-current assets held for sale in order to compile a meaningful order 
about accounting policy of the enterprise as the main document defining the accounting procedures at the enterprise.

Key words: accounting policy with non-current assets held for sale; forming of accounting policy; accounting 
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Постановка проблеми. Одним із важливих питань 
організації та методики ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності на підпри-
ємствах є формування облікової політики. Облікова 
політика на підприємстві забезпечує єдиний методич-
ний підхід, повне і своєчасне відображення у бухгал-
терському обліку фактів господарської діяльності, 
надійність фінансової звітності, надає користувачам 
чітку облікову інформацію про стан фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства. Належним чином 
сформована облікова політика позитивно впливає на 
процес прийняття рішень, успішність діяльності під-
приємства, забезпечує ефективну роботу персоналу 
та орієнтує підприємство на досягнення цілей. Для 
дослідження обрано необоротні активи, утримувані 
для продажу, тому для раціональної організації облі-
кового процесу на підприємстві виникає потреба фор-
мування чіткого переліку елементів облікової політики 
стосовно таких активів на основі положень наявних 
нормативних актів. Проте наведені в них елементи 
не дають вичерпної інформації про них, оскільки цей 
перелік є неповним і застосування деяких елементів 
матиме місце не в усіх ситуаціях. 

Питаннями, які потребують більш детального 
вивчення та розкриття у нормативних актах в частині 
застосування елементів облікової політики щодо нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, є: нара-
хування амортизації необоротних активів; переоцінка 
необоротних активів; класифікація необоротних акти-
вів; інвентаризація необоротних активів; інші. У цьому 
полягає важливість проблеми, що вимагає подальших 
наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження питань формування облікової полі-
тики у своїх наукових працях із бухгалтерського обліку 
здійснили Л.М. Васильєва, В.А. Дерій, О.І. Коблянська, 
Н.П. Кондраков, Я.В. Лебедзевич, В.Г. Лінник, М.А. Про-
данчук, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Л.К. Сук, В.Г. Швець, 
С.М. Шулепова та інші. Cкладові елементи обліко-
вої політики на підприємстві досліджував С.Р. Яци-
шин [1, с. 456–457]. У працях таких авторів та науков-
ців, як Т.В. Барановська, Л.Г. Бойко, Ф.Ф. Бутинець, 
Н.Г. Виговська, В.М. Гаврилюк, В.М. Жук, О.П. Коліс-
ник, В.А. Кулик, Ю.Я. Лузан, Н.М. Малюга, М.С. Пуш-
кар, В.М. Сердюк, Т.М. Сторожук, піднімаються питання 
щодо елементів облікової політики в частині необоротних 
активів та їх складників. Облікову політику щодо осно-
вних засобів розглядали О.П. Колісник [2, с. 1152–1157] 
та Т.М. Сторожук [3]. 

У результаті дослідження наукових праць із погляду 
формування елементів облікової політики щодо необо-
ротних активів, утримуваних для продажу, виявлено, 

що такі елементи в працях не розкриваються, натомість 
широкому вивченню та розкриттю підлягають елементи 
облікової політики щодо окремих складників необорот-
них активів. Тому під час формування облікової полі-
тики щодо необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, є широкі перспективи наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
гляд основних елементів облікової політики щодо нео-
боротних активів, утримуваних для продажу, та реко-
мендації щодо її удосконалення з урахуванням чинного 
нормативно-правового забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Ведення обліку та 
складання звітності на підприємствах вимагає форму-
вання облікової політики, яку визначають відповідно 
до установчих документів та особливостей ведення 
господарської діяльності (Закон України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
(далі – ЗУ № 996) [4, ч. 5 ст. 8]). Згідно із ЗУ № 996 та 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
(далі – НП(С)БО 1) облікова політика – це сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності [4, ст. 1 р. І; 
5, п. 3 р. І]. Порядок формування облікової політики 
підприємств випливає з норм національних положень 
(стандартів), міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та інших нормативних актів з бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності. 

Елементи облікової політики щодо необоротних 
активів, утримуваних для продажу, – це відповідні кри-
терії та характеристики таких активів, які забезпечують 
повноцінний облік необоротних активів, утримуваних 
для продажу, їх управління і контроль. Вони визна-
чаються П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність» (далі – П(С)
БО 27) [6] та МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність» (далі – МСФЗ 
5) [7]. Крім того, вимоги щодо елементів облікової 
політики в частині необоротних активів, утримуваних 
для продажу, формуються на основі вітчизняних нор-
мативних документів – П(С)БО 7 «Основні засоби» 
(далі – П(С)БО 7) [8], П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» (далі – П(С)БО 8) [9], П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» (далі – П(С)БО 30) [10], Методичних рекомен-
дацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів 
№ 1327 (далі – Методичні рекомендації № 1327) [11], 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
основних засобів № 561 (далі – Методичні рекомен-
дації № 561) [12] та Методичних рекомендацій з бух-
галтерського обліку біологічних активів № 1315 (далі – 
Методичні рекомендації № 1315) [13]. У міжнародній 
практиці облікова політика щодо таких активів регу-
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люється МСБО 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 
16) [14], МСБО 38 «Нематеріальні активи» (далі – 
МСБО 38) [15], МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 
(далі –МСБО 40) [16]. 

Для формування облікової політики, в т. ч. з питань 
обліку необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, підприємство може застосовувати також еле-
менти облікової політики, які визначені Методичними 
рекомендаціями з облікової політики підприємства № 
635 (далі – Методичні рекомендації № 635) [17, п. 2.1 р. 
ІІ]. Але серед них не всі матимуть стосунок до необо-
ротних активів, утримуваних для продажу. 

На основі розгляду наявних нормативних актів 
нами згруповано ті елементи облікової політики, які 
можна застосувати щодо необоротних активів, утри-
муваних для продажу, зокрема:

– нарахування амортизації необоротних активів;
– класифікація необоротних активів;
– переоцінка необоротних активів;
– зарахування сум дооцінки необоротних активів до 

нерозподіленого прибутку;
– перелік створюваних забезпечень майбутніх 

витрат і платежів;
– підходи до віднесення витрат, пов’язаних із поліп-

шенням об’єкта основних засобів, до первісної вар-
тості або витрат звітного періоду;

– періодичність та об’єкти проведення інвентаризації;
– умови визнання необоротних активів, утримува-

них для продажу;
– дата первісного визнання необоротних активів, 

утримуваних для продажу;
– визнання необоротного активу утримуваним для 

продажу між датою балансу та датою затвердження 
звітності керівництвом;

– способи надходження активів, які визнаються 
необоротними активами, утримуваними для продажу;

– оцінка необоротних активів, утримуваних для 
продажу;

– розкриття інформації про необоротні активи, 
утримувані для продажу, у фінансовій звітності;

– визнання та оцінка доходу від продажу об’єкта 
основних засобів.

З метою забезпечення доцільності та достовірності 
обліково-економічної інформації щодо необоротних 
активів, утримуваних для продажу, та забезпечення 
організації і впорядкованості облікового процесу на 
підприємстві розглянемо елементи облікової політики 
щодо таких активів у частині якісно нових положень. 

Нарахування амортизації необоротних активів. 
Під час визнання необоротного активу утримуваним 
для продажу сума амортизації, нарахована за період 
використання об’єкта, підлягає списанню, тому в цій 
ситуації такий елемент не буде вважатися елемен-
том облікової політики щодо необоротних активів, 
утримуваних для продажу. Амортизація як елемент 
облікової політики матиме місце під час повернення 
необоротного активу, утримуваного для продажу, до 
попереднього складу в результаті відмови від опера-
ції купівлі-продажу. У цьому разі необхідним є кори-
гування балансової вартості необоротного активу, 
визначеної на момент його визнання як утримуваного 
для продажу, на суми амортизації за період його утри-
мування для продажу, як вказує П(С)БО 27 [6, п. 12]. 
Важливим питанням для нас є з’ясування доречності 

такого коригування вартості, оскільки актив за період 
його утримування для продажу не підлягає фізичному 
зношуванню, але може зазнавати морального зносу, що 
зумовило би більш точне визначення балансової вар-
тості активу, у продажу якого відмовлено. Можливою 
причиною врахування сум амортизації під час відмови 
від продажу є те, що в П(С)БО 7 [8, п. 23] не перед-
бачено припинення амортизації під час утримування 
для продажу, що вказуватиме на продовження її нара-
хування. Включення сум морального зносу дасть змогу 
не завищувати витрати та не занижувати фінансовий 
результат у кінці звітного періоду, знизити ймовірність 
маніпулювання обліковими та звітними показниками.

Переоцінка необоротних активів. У зв’язку з тим, 
що оцінка, за якою необоротний актив визнано утри-
муваним для продажу на балансі, може в суттєвому 
розмірі не відповідати вартості подібних активів на 
ринку, яка є справедливою, може виникати необхід-
ність у переоцінці таких активів. 

На дату визнання необоротних активів утримува-
ними для продажу проводиться переоцінка вартості 
необоротних активів. Враховуючи значення переоцінки 
для повноти та достовірності відображення інформа-
ції про вартість активів в обліку та звітності та періо-
дичність проведення переоцінок, яка зумовлюється 
періодичністю інвентаризації, змінами цін на ринку на 
подібні об’єкти, або у разі проведення поліпшень нео-
боротних активів, що будуть визнані утримуваними для 
продажу, переоцінка необоротних активів, утримуваних 
для продажу, може застосовуватися на дату балансу та 
дату повернення їх до попереднього складу в резуль-
таті відмови від операції купівлі-продажу. У цьому разі 
необхідним є коригування балансової вартості акти-
вів, визначеної на момент їх визнання як утримуваних 
для продажу, на суми можливої переоцінки за період 
їх утримування для продажу, як вимагає п. 12 П(С)БО 
27 [6, п. 12]. Тобто можлива зміна справедливої вартості 
в часі зумовлює потребу порівняти залишкову вартість 
необоротних активів, яка була встановлена на момент 
переведення їх до складу утримуваних для продажу, та 
справедливої вартості на дату переоцінки. 

Нами позитивно схвалюється можливість прове-
дення переоцінки на будь-яку іншу дату в межах пері-
оду утримування для продажу, якщо в ній виникатиме 
потреба. Тобто на кожну дату переоцінки утримуваних 
для продажу активів для визначення балансової (пере-
оціненої) вартості слід брати за основу ту балансову 
(переоцінену) вартість, яка була визначена на дату 
останньої переоцінки активів у періоді утримування 
для продажу. 

На основі такого підходу до встановлення порядку 
переоцінки з метою покращення положень П(С)БО 27 [6] 
рекомендується додати пункт про переоцінку: «У разі 
виникнення обставин, що зумовили здійснення пере-
оцінки, підприємство переоцінює актив, визнаний як 
утримуваний для продажу, на будь-яку дату, на яку при-
йнято рішення про переоцінку, на дату відмови від реа-
лізації та на дату балансу в межах періоду утримування 
для продажу». Дані такої переоцінки забезпечать облік 
та звітність актуальною та достовірною інформацією про 
вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, 
а також буде встановлено періодичність проведення пере-
оцінок, що позитивно вплине на ефективність рішень, які 
приймаються на основі такої інформації.
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Класифікація необоротних активів. Цей елемент 
облікової політики стосується необоротних активів, 
утримуваних для продажу, в частині розроблення 
їх класифікації для цілей бухгалтерського обліку на 
основі класифікації необоротних активів згідно з 
Інструкцією про застосування Плану рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій № 
291 (далі – Інструкція № 291) [18], оскільки, на нашу 
думку, складниками необоротних активів, утримуваних 
для продажу, є складники необоротних активів (осно-
вні засоби, утримувані для продажу; нематеріальні 
активи, утримувані для продажу; інші необоротні мате-
ріальні активи, утримувані для продажу; довгострокові 
біологічні активи, утримувані для продажу). Тоді еле-
менти складників необоротних активів (найменування 
субрахунків згідно з Планом рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій [18]) є елементами 
складників необоротних активів, утримуваних для 
продажу (наприклад, інвестиційна нерухомість, утри-
мувана для продажу; машини та обладнання, утриму-
вані для продажу; та інші). Такий підхід до класифі-
кації необоротних активів, утримуваних для продажу, 
допоможе накопичувати та групувати інформацію про 
кожний їх складник, полегшить відображення даних 
про них у звітності та покращить управління і контр-
оль за такими активами.

Періодичність та об’єкти проведення інвентари-
зації. Згідно з Положенням про інвентаризацію акти-
вів та зобов’язань № 879 (далі – Положення № 879), 
періодичність та строки проведення інвентаризації у 
звітному році затверджуються розпорядчим докумен-
том керівника підприємства [19, п. 3 р. ІІ], яким є наказ 
про облікову політику. Виходячи з Положення № 879, 
інвентаризації підлягають всі активи на підприємстві 
[19, п. 6]. Але для необоротних активів, утримуваних 
для продажу, строків її проведення таким Положенням 
не зазначено. Як один з аспектів контролю на підпри-
ємстві їх інвентаризація проводиться з метою контр-
олю наявності, стану, кількості, оцінки та відповідності 
критеріям визнання таких активів утримуваними для 
продажу. Об’єктами інвентаризації виступають склад-
ники необоротних активів, утримуваних для продажу. 
На наш погляд, інвентаризацію необоротних активів, 
утримуваних для продажу, слід проводити на кожну 
дату балансу, зважаючи на їх можливу відсутність чи 
наявність на цю дату у зв’язку зі здійсненням продажу 
чи відмови від продажу у поточному або в наступному 
звітному році, від чого залежить відображення вартості 
таких активів на балансі. Тобто у разі здійснення про-
дажу в наступному звітному році в межах річного тер-
міну утримування активів для продажу вартість необо-
ротних активів, утримуваних для продажу, на поточну 
дату балансу буде відображена у звітності. Потреба в 
інвентаризації таких активів на дату балансу випливає 
з того, що її проведення є обов’язковим перед складан-
ням річної фінансової звітності [19, п. 7 р. І].

З метою включення до звітності достовірних облі-
кових даних щодо наявності, стану, кількості та вар-
тості необоротних активів, утримуваних для продажу, 
та посилення контролю за такими активами даних 
інвентаризації на дату балансу може бути недостат-
ньо для повноцінного моніторингу за ними, тому було 

б доречним кроком проводити інвентаризацію необо-
ротних активів, утримуваних для продажу, також на 
дату їх визнання утримуваними для продажу та на 
дату відмови від продажу з одночасним здійсненням 
можливої переоцінки, якщо виконуються умови пере-
оцінки. Для регулювання цього питання на законо-
давчому рівні пропонуємо внести відповідні зміни до 
Положення № 879 [19] в частині проведення інвента-
ризації таких активів.

Оскільки питання інвентаризації необоротних 
активів, утримуваних для продажу, не досліджується 
повною мірою авторами та науковцями і не висвіт-
люється у нормативних актах, ми надали пояснення 
того, яким чином цей елемент облікової політики має 
застосування щодо необоротних активів, утримуваних 
для продажу. Підхід до створення контролю за такими 
активами дасть змогу своєчасно виявляти та регулю-
вати розбіжності між фактичною наявністю активів та 
обліковими даними, виявляти зловживання та нестачі і 
на основі результатів інвентаризації правильно форму-
вати та відображати дані про необоротні активи, утри-
мувані для продажу, в обліку та звітності.

Під час вивчення питання формування елементів 
облікової політики слід враховувати не лише поло-
ження нормативного забезпечення, а й підходи науков-
ців. Враховуючи відсутність у нормативних джерелах 
та наукових працях вичерпної інформації про елементи 
облікової політики щодо необоротних активів, утри-
муваних для продажу, виникає потреба у доповненні 
наведеного переліку елементів облікової політики та 
внесенні змін до П(С)БО 27 [6] та Методичних реко-
мендацій № 635 [17] в частині доповнень.

Висновки. Таким чином, розглянуті вище елементи 
облікової політики в частині необоротних активів, 
утримуваних для продажу, засвідчили, що інформація, 
яка отримується на їх основі, не дає змоги формувати 
повну і достовірну інформацію про такі активи, тому 
рекомендуємо доповнити Методичні рекомендації № 
635 такими елементами, як: 

– період утримування необоротних активів для 
продажу; 

– первісне визнання необоротного активу утриму-
ваним для продажу після дати затвердження звітності 
керівництвом; 

– класифікація необоротних активів, утримуваних 
для продажу;

– переоцінка необоротних активів, утримуваних 
для продажу;

– інвентаризація необоротних активів, утримува-
них для продажу;

– документальне забезпечення первинного обліку 
необоротних активів, утримуваних для продажу.

Також потребують доповнення Інструкція № 291 в 
частині положень із класифікації необоротних активів, 
утримуваних для продажу, а також П(С)БО 27 в час-
тині інвентаризації та переоцінки необоротних акти-
вів, утримуваних для продажу. 

Розширення наявного переліку елементів облікової 
політики новими дасть змогу включати до наказу про 
облікову політику повну інформацію про необоротні 
активи, утримувані для продажу, що забезпечить якіс-
ний бухгалтерський облік та фінансову звітність щодо 
таких активів та сприятиме прийняттю виважених еко-
номічних рішень. 
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дення аналітичної роботи аграрного підприємства. Визначено ознаки дієвості результатів аналітичної роботи 
діяльності аграрних підприємств. Висвітлено роль економічного аналізу в діяльності аграрних підприємств.
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Fedorishina L.I., Tsurkan A.O. The organization and methods of economic analysis of the efficiency of 
the agricultural enterprises. The article outlines and substantiates the directions of improving the efficiency of 
agricultural enterprises through the use of economic analysis. A set of theoretical, methodological and practical is-
sues related to the economic regulation of the development of highly efficient agricultural production is considered. 
The positive and negative aspects of the analytical work of the agrarian enterprise are investigated. The signs of 
efficiency of the results of analytical work of agrarian enterprises activity are determined. The role of economic 
analysis in the activity of agrarian enterprises is highlighted.
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Постановка проблеми. Економічна діяльність 
в системі управління підприємством, зокрема сіль-
ськогосподарським, передбачає не тільки висвітлення 
фактів господарського життя, але і вираження звітних 
показників у натуральному і вартісному вимірниках 
для подальшого прогнозування. Сільськогосподарське 
виробництво потребує чіткого розподілу витрат і вра-
хування особливостей виробництва. 

Основним завданням, яке постає перед методикою 
проведення економічного аналізу, є визначення резуль-
тативності роботи сільського господарства. 

Водночас вагомі результати діяльності значною 
мірою залежать від організаційно-економічних вну-
трішніх чинників, які потребують фахового вирі-
шення низки проблем на підприємствах. Аграрний 
сектор економіки за останні десятиріччя характе-
ризується значними диспропорціями в аграрному 

виробництві – поєднанням дрібних та крупних 
формувань, нерівномірними змінами рівнів обся-
гів виробництва в різних галузях АПК, постійним 
зростанням собівартості. Результатом цих процесів 
є збитковість основних галузей сільського господар-
ства у більшості підприємств. Підвищення економіч-
ної ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств насамперед залежить від обґрунтування 
раціональних параметрів їхнього функціонування та 
розвитку, запровадження інтенсивних технологій 
агропромислового виробництва, поліпшення рівня 
використання трудового потенціалу тощо. Все це 
зумовлює необхідність застосування адекватної 
оцінки (економічної діагностики) діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств [1].

Метою статті є обґрунтування організаційних 
аспектів економічного аналізу діяльності сільськогос-
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Таблиця 1
 Ознаки дієвості результатів аналітичної роботи діяльності аграрних підприємств
Виконавці Позитивні Негативні 

Внутрішні аналітики:
– керівник
– керівники підрозділів
– бухгалтер – економіст
– фінансист
– плановик
– маркетолог

1) Бажання наростити
прибутковість діяльності
2) Бажання залучити інвестований 
капітал
3) Бажання розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури
4) Економічний розвиток
5) Збільшення рівня споживчих 
витрат
6) Достовірність та дієвість 
результатів дослідження

1) Недостатній рівень кваліфікації 
аналітиків 
2) Низький рівень оплати праці
3) Недієвість або відсутність 
мотиваційних факторів
4) Недостовірність або недостатність 
зовнішніх джерел інформації

Зовнішні аналітики:
– спеціалісти банківських, фінансових 
установ, страхових компаній
–партнери по бізнесу
– конкуренти
– аудитори
– акціонери, пайовики 
– представники органів влади 
– інвестори

1)Бажання вкласти капітал  
Вдосконалення партнерських 
відносин Реалізація інвестиційних 
проектів
2) Реалізація інтеграційних зв’язків
3) Вдосконалення ринкових відносин
4) Підвищення рівня ділової 
активності

1) Недостовірність інформації
2) Недостатній рівень кваліфікації 
персоналу
3) Відсутність комплексності,
системності дослідження
4) Обмеженість можливостей 
внутрішнього ринку 

Джерело: розроблено автором з використанням [4]

подарських підприємств для підвищення ефективності 
їхньої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різний 
час проблемою пошуку й обґрунтування шляхів підви-
щення економічної ефективності господарювання сіль-
ськогосподарських підприємств займалися такі провідні 
вчені, як В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуць-
кий, М.В. Калінчик, І.Г. Кириленко, Ю.С. Коваленко, 
М.Г. Лобас, І.І. Лукінов, Ю.О. Лупенко, П.М. Макаренко, 
А.В. Македонський, М.Й. Малік, В.П. Мартьянов, 
В.Я. Месель-Веселяк, Т.О. Мулик, В.М. Нелеп, Б. Пас-
хавер, Ю.А. Полтавський, П.Т. Саблук, М.Ф. Солов-
йов, В.Й. Шиян, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші. 
Водночас труднощі вирішення проблеми підвищення 
ефективності господарювання підприємств аграрного 
сектору залишаються до кінця не вирішеними. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних ринкових 
умовах аграрний бізнес досить швидко розвивається і 
стає затребуваним серед споживачів сільськогосподар-
ської продукції. Для того щоб досягти високих резуль-
татів отримання прибутку, зберегти якість продукції й 
оптимізувати виробництво, потрібно знайти доцільне 
співвідношення між засобами і предметами праці, тру-
довими ресурсами, активами та врахувати особливості 
сільськогосподарського виробництва.

Серед основних економічних критеріїв ефектив-
ності діяльності сільськогосподарського підприємства, 
як і будь-якого господарюючого суб’єкта, є прибуток. 
Завдяки прибутку, одержаному від порівняння доходів з 
витратами, і ефективності як результату їх зіставлення 
визначають фінансовий стан підприємств і зацікавле-
ність власників у господарській діяльності та, відпо-
відно, у створенні доданої вартості для подальшого 
розвитку. Тому застосування адекватних інструментів 
оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств стає дедалі актуальнішим. Основним 
механізмом реалізації цієї мети сьогодні є статистичне 
вивчення показників господарської діяльності аграр-
них формувань, визначення рівня витрат і доходів та 

моделювання їх оптимального співвідношення, тобто 
досягнення умов беззбиткової діяльності [1].

Тому найважливішим аспектом є формування пра-
вильності оцінки прийняття ефективних управлін-
ських рішень, передбачення майбутніх витрат, вдоско-
налення системи виробництва та залучення передових 
технологій.

У процесі оцінки ефективності діяльності сільсько-
господарських підприємств згідно із сучасною статис-
тичною методологією вважаємо за необхідне визна-
чати такі показники, як: 

– натуральні показники обсягів виробництва і реа-
лізації сільськогосподарської продукції; 

– величина і структура витрат на виробництво 
продукції; 

– повна собівартість та чистий дохід від реалізації 
продукції; 

– рівень рентабельності (збитковості) [3].
В умовах ринкової нестабільності, високої конку-

ренції, та впливу природних ресурсів на сільськогоспо-
дарську продукцію саме аналіз є важливим елементом 
управління. Основним показником, який характерезує 
фінансовий стан підприємства, є собівартість продук-
ції як рослинництва, так і тваринництва. 

Економічний аналіз – це комплексне глибоке 
вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших 
господарських формувань для об'єктивної оцінки її 
результатів і виявлення можливостей дальшого підви-
щення ефективності господарювання [4].

Економічний аналіз важливий на будь-якому етапі 
процесу управлінських рішень. Варто підкреслити, що 
інформація необхідна на всіх стадіях розроблення, реа-
лізації і виконання рішень, оскільки вона притаманна 
будь-якому етапу управлінського процесу, насамперед 
вона потрібна на стадії кінцевого регулювання [4].

Для визначення ефективної організації та методики 
економічного аналізу ефективності діяльності аграр-
них підприємств доцільно визначити ознаки дієвості 
результатів аналітичної роботи (таблиця 1).



139

Випуск 2-2 (45) 2018

Як бачимо з таблиці, є низка як позитивних так і 
негативних аспектів під час проведення аналітичної 
роботи аграрного підприємства. Тому ми пропонуємо 
такі шляхи проведення аналітичної роботи для підви-
щення ефективності виробництва сільськогосподар-
ської продукції, як: 

– аналіз рівня інтенсифікації виробництва;
– аналіз технологій вирощування сільськогосподар-

ських культур і утримання тварин;
– аналіз матеріально-технічного забезпечення.
Основними напрямами забезпечення збільшення 

обсягів та підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції на основі прове-
дення аналізу є поліпшення її якості та підвищення 

Список використаних джерел:
1. Сава А.П Організація та методика економічного аналізу ефективності сільськогосподарських підприємств // 

А.П. Сава, О.П. Завитій // Міжнародний науково- виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» 2’ 2015 [27]
2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук 

та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. К. : ННЦ ІАЕ, 
2011. 1008 с.

3. Дієсперов В.С. Оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств за статистичними формами звітності / 
В.С. Дієсперов // Економіка АПК. 2009. № 9. – С. 68–73.

4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія [Текст] / 
М.Й. Малік, О.А. Нужна. К.: ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.

5. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є.В. Мних. К. : КНТЕУ, 2008. 513 с. 9. 
6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович. К : Знання, 

2008. 630 с.

окупності витрат, а також удосконалення системи 
землеробства, пошук шляхів зниження енерговитрат, 
впровадження ефективних ресурсозберігаючих тех-
нологій вирощування сільськогосподарських культур 
та утримання тварин. 

Висновки. Отже, в управлінні сільськогосподарським 
виробництвом економічний аналіз є невід’ємним склад-
ником для оцінки ефективності діяльності. Зміст аналізу 
полягає в отриманні на основі даних плану, обліку, звіт-
ності аналітичної інформації щодо стану і результатів 
діяльності підприємства та його підрозділів, величини, 
характеру і причин відхилень у діяльності об’єктів, що 
допомагає у прийнятті управлінських рішень та забезпе-
чує належну роботу аграрного підприємства.
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БЛОГЕРСТВО ЯК ОДИН З НАЙСУЧАСНІШИХ ВИДІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Кафлевська С.Г., Мандро А.І. Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу. 
Стаття присвячена дослідженню блогерства як необхідної складової інтернет-маркетингу, бізнесу та виразу 
особистості у сучасному суспільстві. Приділено увагу різноманітності блогів у всесвітній мережі, їх спе-
цифічним особливостям та ефективному використанню з метою одержання прибутку. Відповідно до мети 
у статті розглянуто поняття «інтернет-маркетинг» та «блог» у сучасному трактуванні. Висвітлено принцип 
дії успішних блогів та методику їх створення. Проаналізовано проблемні питання блогерської етики, надано 
конкретні рекомендації щодо ведення конкурентоспроможного блогу.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, пост, інтернет-реклама, блог, блогосфера, соціальна мережа.
Кафлевская С.Г., Мандро А.И. Блогерство как один из самых современных видов интернет-марке-

тинга. Статья посвящена исследованию блоггерства как необходимой составляющей интернет-маркетинга, 
бизнеса и выражения личности в современном обществе. Уделено внимание разнообразию блогов во всемир-
ной сети, их специфическим особенностям и эффективному использованию с целью получения прибыли. В 
соответствии с целью в статье рассмотрены понятия «интернет-маркетинг» и «блог» в современной трактовке. 
Отражены принцип действия успешных блогов и методика их создания. Проанализированы проблемные во-
просы блоггерской этики, предоставлены конкретные рекомендации по ведению конкурентного блога.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, пост, интернет-реклама, блог, блогосфера, социальная сеть.
Kaflevs’ka S.G., Mandro A.I. Blogging as one of the most advanced types of Internet marketing. The article is 

devoted to the research of blogging as a necessary component of Internet marketing, business and personality expres-
sion in modern society. The attention was paid to the diversity of blogs in the global network, their specific features and 
effective use for profit. In accordance with the purpose in the article the concept of “Internet marketing” and “blog” in 
the modern interpretation are considered. The principle of successful blogging and how to create them is highlighted. 
The issues of blogger ethics are analyzed and specific recommendations for conducting a competitive blog are provided.

Key words: Internet marketing, post, internet advertising, blog, blogosphere, social network.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Розвиток науково-техніч-
ного процесу та створення новітніх технологій, серед 
яких одне з провідних місць посідає Інтернет, бурхливе 
зростання електронної комерції стали основою появи 
нового напряму в сучасній концепції маркетингу вза-
ємодії, а саме інтернет-маркетингу.

Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найпер-
спективніших напрямів розвитку в Україні. Ця сфера 
активно розвивається, незважаючи на економічні 
кризи та різні зовнішні та внутрішні перешкоди. 
Але, беручи до уваги її розвиток, можемо сказати, 
що саме в Україні інтернет-маркетинг розвинений 
недостатньо.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
вивчення нових можливостей інтернаціоналізації мар-
кетингової діяльності з використанням комп’ютерної 

мережі Інтернет, ринок якого в Україні нині перебуває 
у стадії розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
специфіки функціонування комплексу маркетингу в 
середовищі Інтернет, особливостей інтернет-марке-
тингу, тенденцій його розвитку є предметом досліджень 
таких зарубіжних та вітчизняних авторів, як, зокрема, 
У. Айзексон, І. Бойчук, Ф. Вирин, С. Голик, В. Дерга-
чова, В. Дик, Ф. Котлер, І. Литовченко, Г. Лужецький, 
М. Макарова, В. Тарасевич, Д. Філліпс, В. Холмогоров, 
Р. Уілсон, І. Успенський.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження 
полягає у вивченні теоретичних засад та принци-
пів функціонування блогерства у всесвітній мережі 
Інтернет, обґрунтуванні його економічної ефектив-
ності як специфічного сучасного бізнесу, спрямова-
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ного на розширення соціально-економічних навичок 
населення.

Виклад основного матеріалу. Електронна комерція 
як новий вид прибуткової діяльності виникла напри-
кінці XX ст., а останніми роками в розвинених країнах 
остаточно набула рис усталеного та стабільного бізнесу, 
що розвивається з досить чіткими правилами гри для 
продавців і покупців. Сьогодні це сфера цифрової еко-
номіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, 
які проводяться за допомогою комп’ютерних мереж [5].

ХХІ ст. є часом занепаду традиційної реклами та 
постійного зростання цифрової. Журнали, газети та 
інші «класичні» медіа поступово втрачають інтерес 
рекламодавця, який вкладає кошти у “Facebook”, 
“Google” та “YouTube”.

Інтернет-маркетинг є комплексним застосуванням 
інструментів, методів та принципів класичного марке-
тингу з метою реклами в мережі Інтернет. Він дає змогу 
максимально здешевити витрати на збут, розширити 
ринок збуту товарів за рахунок охоплення нової ауди-
торії, застосування сучасних методів реклами, про-
вести аналітику попиту на товар, що дає можливість 
корегувати стратегію та відповідати вимогам ринку.

Маркетинг у мережі Інтернет характеризується:
– індивідуальним характером спілкування товаро-

виробника та споживача;
– зручністю процесу вибору та придбання товарів 

чи послуг;
– широкими можливостями надання споживачу 

необхідної інформації;
– цілеспрямованістю інформаційного впливу;
– можливістю налагодження постійних ділових 

стосунків зі споживачами, вимірюванням їхньої реак-
ції на відповідні звернення;

– високою оперативністю створення інформа-
ційних повідомлень та можливістю їх коригування 
залежно від реакції споживачів.

Просування в соціальних мережах – це комплекс 
заходів, спрямованих на залучення на сайт відвідувачів 
із соціальних медіа, зокрема блогів, форумів, соціаль-
них мереж. Для цього необхідними є створення своєї 
тематичної групи та її подальше просування, певні 
події та віртуальні персонажі [3].

Більшість блогерських платформ поряд з назвою 
кожного посту подає дані про його коментованість. 

Статистика коментарів дає змогу робити висновки 
щодо резонансності того чи іншого блогерського 
посту, але навіть більшою мірою про готовність дис-
кутувати, тобто про жвавість суперечок навколо пору-
шеної (та авторським способом висвітленої) теми. 
Часто ці суперечки мають некоректний характер. Для 
того щоб аналізувати популярність автора, статистика 
коментарів має бути доповнена статистикою позитив-
них відгуків, тобто лайків (рекомендацій). Слід зазна-
чити, що лайки можуть бути способом позитивного 
оцінювання в межах платформи, а можуть бути свід-
ченням популярності посту серед учасників тієї чи 
іншої соціальної мережі [4].

Інтернет-реклама – реклама, що розміщується в 
мережі Інтернет переважно на добре зарекомендова-
них і популярних веб-сайтах (наприклад, “Google”). 
Існує кілька видів інтернет-реклами, які принципово 
відрізняються один від одного низкою параметрів. 
Найбільш актуальні нині зображені на рис. 1.

Якщо раніше значний інформаційний вплив на 
інтернет-користувачів мали переважно великі портали 
з новинами та офіційні сайти різних компаній чи орга-
нізацій, то сьогодні у людей чітко виражена залежність 
від соціальних мереж. Це привело до появи й актив-
ного розвитку такого напряму інтернет-маркетингу, як 
реклама в соціальних мережах (блогерство).

Блог (від англ. “web log” – «мережевий щоденник 
подій») – це веб-сайт, головний зміст якого складають 
записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно 
додаються. Для блогів характерні короткі записи тим-
часового характеру [7].

Перший блог був створений 1992 року, засновни-
ком став британець Тім Бернерс-Лі, головний «архі-
тектор» всесвітньої інтернет-павутини та автор бага-
тьох розробок у галузі інформаційних технологій і 
програмування, який публікував актуальні новини на 
своїй інтернет-сторінці. Користуватися попитом блоги 
почали лише через 4 роки, а саме у 1996 році.

В Україні блогосфера активно розвивалась у 
2005–2006 роках. До того часу існували нечисленні 
блоги, які були переважно способом спілкування близь-
кого кола друзів, зокрема іноземних. Якщо до цього 
аудиторія блогерів була досить обмеженою, то медіа 
вивели блогінг у провідні суспільні тренди. Початок 
цих процесів можна датувати 2006–2007 роками. Так, 

Рис. 1. Види інтернет-реклами
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у 2006 році з’явилась рубрика «блоги» на сайті “The 
Economist”. Також цю новацію запровадили потужні 
світові медіа, такі як “Financial Times”, “Le Figaro”, 
“Vanity Fair”. Українські медійники не відставали. 
Популярне видання «Кореспондент» започаткувало 
рубрику «блоги» вже на початку 2006 року, і пер-
шими авторами виступили журналісти В. Сич, О. Іва-
ненко, Ю. Мак-Гаффі. «Українська Правда», засно-
вана Г. Гонгадзе, вперше запровадила таку технологію 
влітку 2007 року. Першими відкрили власні блоги на 
цьому ресурсі С. Лещенко, О. Медведєв, І. Луценко. 
В цей період також відкрилися блоги на сайті видання 
«Новинар» та «ЛІГА.net”, цю практику згодом підхо-
пили «Лівий берег», «Український тиждень» та інші 
видання. Недарма близько 34% блогерів розглядають 
свій блогінг як форму журналістики.

Нереально перелічити всі види блогів, які існують 
сьогодні, бо під цим поняттям розуміється багато різ-
ного: від роздумів про політику на новинному сайті до 
відеозаміток з навколосвітніх подорожей чи авторських 
рецептів із красивими фото. Але всіх їх об’єднують дві 
ознаки. По-перше, автор блогу – це завжди активна й 
цікава людина з унікальними думками та бажанням 
ділитись усім зі світом. По-друге, блогер – це той, кого 
читають і хочуть читати, тобто це своєрідне ЗМІ, яке 
має свою аудиторію і свій вплив. І саме яскрава, хариз-
матична особистість перетворює просто набір слів та 
графічних елементів на унікальний блог.

Блогінг посідає почесне місце в маркетингу соці-
альних зв’язків. Усе більше людей прагнуть виражати 
свої думки, ділитися ними з іншими або просто спосте-
рігати за розвитком подій та бути в курсі справ від тре-
тіх осіб. Популярними ресурсами сьогодні є “Twitter”, 
“Tumblr”, “Google Blogger”, “Live Journal”, “Word 
Press”, “Instagram”, “Telegram”. Співпрацювати з бло-
герами доцільно під час просування імені компанії у 
вигляді рекомендацій, а створення особистого блогу 
необхідне для популяризації серед населення місії ком-
панії, новинок тощо [2].

Надзвичайна популярність блогів зумовлена двома 
головними факторами.

1) Публікувати інформацію в Інтернеті за допо-
могою блогів досить просто, адже створення нового 
посту є набиранням тексту у відповідному полі та над-
силанням його на сервер лише за допомогою натис-
кання кнопки «Публікувати» або аналогічної їй. Після 
цього пост зберігається на сервері, який автоматично 
формує веб-сторінки, різні посилання, додає стиль 
форматування тощо. Відповідно, користуватися блогом 
не важче, ніж простим текстовим редактором.

2) Швидка доступність в Інтернеті опублікованої 
інформації. Існують декілька безкоштовних блогових 
платформ, де будь-хто може зареєструватися та вести 
свій блог [6].

Блог – це особистий щоденник, від якого залежить 
можливість перетворити блогінг на популярний бізнес 
і спосіб заробітку. Відомим блогерам платять за роз-
міщення записів, оглядів, за рекламу. Західні блогери, 
які ведуть свої щоденники з відвідуваністю декілька 
десятків тисяч осіб на добу заробляють від 10–30 до 
200 тисяч доларів.

Переваги блогінгу:
– більш зручна форма блогу для взаємодії групи, 

ніж електронна пошта, миттєві повідомлення тощо;

– можливість створити віртуальну спільноту з 
визначеної тематики; цікавий контент, який розміщено 
на блозі, здатний залучити досить велику аудиторію та 
створити його автору репутацію фахівця в тій чи іншій 
галузі [1].

Блогери – це лідери думок. Вони відображають 
тенденції суспільства у своїх публікаціях та заохочу-
ють обговорення суспільно важливих чи професійних 
питань. Блогер може не тільки прямо закликати та 
мотивувати до певних дій, але й організовувати ці дії 
під час усього процесу їх виконання, здійснюючи тех-
нологічно складні креативні процеси в мережі, тобто 
висловлювати свою думку не лише в тексті, але й в 
коментарях до цього тексту.

Схема «блог + обговорення блогу в соціальних 
мережах» виявилась надзвичайно ефективною для 
змістовної комунікації на сучасному етапі [9].

Існує велика кількість типів блогів, які відрізня-
ються один від одного не тільки формою та змістом, 
але й способом, стилем викладення. За авторським 
складом блоги можуть бути персональними, бізнесо-
вими, громадськими (відкритими).

Персональний блог є так званим онлайн-журналом, 
а також збіркою коментарів до записів власника блогу. 
Такий тип блогу зустрічається частіше за все.

Бізнес-блоги повинні впливати позитивно на рівень 
корпоративної культури або ефективність маркетинго-
вих методів, брендинг (формування комплексу інфор-
мації про компанію, продукт, послугу тощо) та зв’язки 
із суспільством. Бізнес-блоги розділяють на декілька 
категорій, що зображенні на рис. 2.

Існують й інші цікаві типи блогів:
– блог типу “question” (питання – відповідь) – це 

блог, на якому можна отримати відповіді на питання, 
які можуть бути задані різними способами (по e-mail 
або телефону);

– wlog – записи у відеоблогах, які поєднують вбу-
доване відео або відео-зв’язок з підтримкою тексту, 
зображень та інших метаданих; відеоблоги дуже попу-
лярні на “YouTube”;

– linklog – блог, який містить базу даних з поси-
ланнями; досягається через поширення інформації та 
коментарів через створені користувачами Інтернету 
переліки електронних закладинок та їх класифікацію 
відповідно до корисності ресурсу; закладинки можуть 
створюватись для особистого використання та поши-
рення серед користувачів;

– skethlog – блог, який містить портфоліо (зразки 
робіт, які дають уяву про запропоновану послугу) з 
роботою художника, модельєра або дизайнера;

– photoblog – блог, який містить базу даних з 
фотографіями;

– moblog – блог, написаний з мобільного телефону 
або ПК;

– політичний блог – блог, який присвячений політиці.
Для невеликого швидкого анонсу продукції чи 

послуг цілком підійде платний пост у відомого блогера. 
Якщо ж працювати з блогосферою більш серйозно, то 
можна виділити такі види рекламування (рис. 3).

Оплата проводиться за кожен перехід користува-
чів з реклами або має фіксовану ціну за розміщення 
на ресурсі на певний період часу. Також одним з видів 
заробітку у блозі є розміщення посилань на сторонні 
ресурси [8].
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Здебільшого оплата інтернет-реклами відбувається 
за однією з таких моделей:

– вартість за тисячу показів (CPM), коли замовник 
реклами платить за кількість показів його рекламного 
повідомлення споживчій аудиторії;

– вартість за клік (CPC), коли замовник реклами 
платить кожного разу, коли користувач натискає на 
його оголошення, що веде на відповідну сторінку з 
продуктами чи послугами;

– вартість за дію (CPA), коли оплата здійснюється 
за певну виконану дію з боку потенційного клієнта 
(купівля, заявка тощо).

Контекстна реклама, або банери, – один з найпошире-
ніших способів заробітку через блог. За кожен «клік» на 
контекстну рекламу платять близько одного цента США. 
Блог середньої популярності (близько 1 000 відвідувачів 
на день) може приносити біля 100 дол. США на місяць.

Проплачені записи – це найдорожчий спосіб заро-
бити на блозі. Розцінки тут залежать від кількості читачів 
вашого блогу. Наприклад, найдорожча реклама в блозі 
відомого дизайнера коштує до 5 000 дол. США за пост. 
Більшою мірою заробіток залежить від кількості підпис-
ників (блогери з числом фоловерів від 100 тис. можуть 
розраховувати на 800 дол. США за пост, а ті, у кого ауди-
торія до 1 тис. людей, – в кращому разі на 100 дол. США).

Найприбутковіші акаунти у моделей, навколо 
них же, як правило, збирається найбільша аудиторія. 
Також в “Instagram” досить популярні фітнес-блогери, 
але заробляють вони все ще менше, ніж фотографи. 
Є також місце для операцій, що менші за обсягом. 
Невеликі пропозиції можна знайти на сайтах щодо 
організації рекламних кампаній в мережі Інтернет.

Для багатьох знаменитостей та політиків стало пра-
вилом хорошого тону вести власний блог, більшість 
яких насправді ведеться найнятими PR-менеджерами. 
Середня ціна ведення чужого блогу складає приблизно 
1 000 доларів США на місяць.

Ключові поняття блогерської етики:
– правдивість (точність) інформації, відповідність 

подій та фактів, причин та висновків щодо того, що 
описується в блозі;

– відсутність плагіату (авторське право, дозволи на 
публікацію, посилання на першоджерело);

– правдивість щодо власного авторства (викорис-
тання найманих професійних блогерів для написання 
«особистих» блогів);

– недопустимість наклепу, цькування окремих осіб 
чи груп людей з метою компрометації їх перед контак-
тною аудиторією, щоб знизити рейтинг конкурентів у 
певній ситуації;

– об’єктивність у висвітленні інформації, відсут-
ність лобіювання особи чи групи осіб;

– оперативність (блог має містити короткий опис 
події, що є актуальною на даний момент);

– повага до чужого приватного життя, неупередже-
ність до обвинувачуваних;

– захист особистої (приватної) інформації;
– відмова від дискримінації за будь-якою (політич-

ною, класовою, національною, расовою, ґендерною 
тощо) ознакою;

– відмова від корупції під час висвітлення 
інформації;

– використання лише законних методів збору 
інформації;

 

Бізнес-блоги  

Зовнішні блоги: 

блог-презентація 

блог маркетингу 

блог PR (звязок із суспільством) 

блог брендинга 

Внутрішні блоги:  

блог просування корпоративної 
культури 

блог ідей 

тлог (є чернеткою або записною 
книжкою) 

Рис. 3. Види рекламування

Рис. 2. Види біснес-блогів

 

1) Співпраця з блогерами 2) Корпоративний блог 3) Отримання трафіку 
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– простота, чіткість, зрозумілість у викладенні 
матеріалу;

– відсутність двозначності трактування;
– цензура.
Почати вести свій блог у глобальній павутині 

досить просто, потрібно лише зареєструватись хоча б 
в одній соціальній мережі. Рекомендації щодо того, як 
правильно потрібно організувати блог:

1) правильно вибрана тематика;
2) наявність розпізнавальної особливості;
3) повне розкриття теми посту;
4) регулярне ведення;
5) спілкування з читачами, допомога їм;
6) різноманітний контент.
Висновки. Поява та комерціалізація Інтернету 

привели до появи нової категорії бізнесу, а саме 

електронного бізнесу, під яким розуміється будь-яка 
активність щодо використання можливостей глобаль-
них інформаційних мереж для ведення комерційної 
діяльності.

Блоги в багатьох аспектах виступають як типовий 
медійно-маркетинговий продукт. Унікальність, інно-
ваційність блогосфери визначають технологічні мож-
ливості мережі Інтернет і свобода висловлювання, що 
забезпечена цими можливостями.

Ведення або використання блогерської діяльності 
дає можливість більш ефективно вести бізнес в мережі 
Інтернет, тобто зменшувати витрати виробництва, 
здійснювати ефективні маркетингові дослідження, 
автоматизувати процеси купівлі-продажу та інформу-
вання клієнтів, проводити аналіз ринку, підвищувати 
ефективність взаємодії покупця та продавця.
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Юшков П.О. Основні проблеми і підходи до проектного управління розвитком національної еко-
номіки. У статті здійснено аналіз розподілу інвестиційних витрат за сферами та проектами, оцінку потреб 
бізнесу у державній підтримці, визначено основні проблеми запровадження проектного управління на ві-
тчизняних підприємствах та основні сфери розробки й реалізації проектів в державному управлінні, обґрун-
товано доцільність розробки й реалізації державних інвестиційних проектів з розвитку малого й середнього 
підприємництва та узагальнено напрями поширення проектного управління в державному та приватному 
секторах національної економіки. Встановлено, що для забезпечення економічного розвитку національної 
економіки необхідно розробляти й реалізовувати проекти, що забезпечують розвиток підприємництва та 
інноваційних технологій.

Ключові слова: проект, проектний менеджмент, державні інвестиційні проекти, проекти з модернізації 
державного управління, інвестиційні витрати.

Юшков П.А. Основные проблемы и подходы к проектному управлению развитием национальной 
экономики. В статье проведен анализ распределения инвестиционных затрат по сферам и проектами, оценку 
потребностей бизнеса в государственной поддержке, определены основные проблемы внедрения проектного 
управления на отечественных предприятиях и основные сферы разработки и реализации проектов в государ-
ственном управлении, обоснована целесообразность разработки и реализации государственных инвестицион-
ных проектов по развитию малого и среднего предпринимательства и обобщены направления распространения 
проектного управления в государственном и частном секторах национальной экономики. Установлено, что для 
обеспечения экономического развития национальной экономики необходимо разрабатывать и реализовывать 
проекты, обеспечивающие развитие предпринимательства и инновационных технологий.

Ключевые слова: проект, государственные инвестиционные проекты, проекты по модернизации госу-
дарственного управления, инвестиционные расходы.

Yushkov P.O. The main problems and approaches of project management of the national economy’s de-
velopment. The article analyzes the distribution of investment expenditures by areas and projects, assesses the 
needs of business in state support, identifies the main problems of implementation of project management at do-
mestic enterprises and main areas of development and implementation of projects in public administration, sub-
stantiates the feasibility of developing and implementing public investment projects for the development of small 
and medium-sized enterprises and generalized directions of project management dissemination in the public and 
private sectors of the national economy. It is established that in order to ensure the economic development of the 
national economy, it is necessary to develop and implement projects that ensure the development of entrepreneur-
ship and innovative technologies. The application of project management requires certain knowledge and skills to 
use methodological tools for the development and implementation of projects that are missing from the heads of 
domestic enterprises. Solving the problem of under-utilization and inefficiency of project technologies in the prac-
tice of Ukrainian enterprises may be related to the promotion of educational organizations, representative offices of 
international organizations, state institutions and funds of benefits and opportunities created by the application of 
project management. According to the Ministry of Economic Development, in 2016-2017, the lion's share of state 
investment funds was directed to financing projects in the field of health care and reconstruction of roads. In our 
view, ensuring the economic development of the national economy requires the development and implementation of 
projects that support the development of entrepreneurship and innovative technologies. However, most of the docu-
ments developed in this direction remain theoretical and framework, which necessitates the application of design 
technologies to their implementation.

Key words: project, project management, public investment projects, public administration modernization proj-
ects, investment costs.

Постановка проблеми. Серед основних проблем 
і недоліків реалізації проектного управління в Україні 
можна зазначити її фрагментарність та безсистемність, 
відсутність орієнтації на досягнення загальносуспіль-
них інтересів, недостатню обізнаність керівників в 

питаннях ефективного управління проектами (мето-
дичний інструментарій, прикладні комп’ютерні про-
грами тощо). З огляду на те, що проектне управління 
дозволяє оптимізувати використання наявних ресурсів 
задля досягнення певної мети розвиту будь-якої соці-
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ально-економічної системи, з урахуванням внутрішніх 
та зовнішніх чинників впливу, часових та інших обме-
жень, його використання на даний момент набуває всі 
більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вико-
ристання проектного підходу в практиці вітчизняного 
менеджменту та державного управління розглядалось в 
працях багатьох науковців, серед яких Гонорська А. В., 
Онишкевич О. В., Павлова С. І., Федорчак О. В., Черни-
хівська А. В. та ін. Однак відсутність широкого розпо-
всюдження прийомів і методів проектного управління 
як в практиці приватних підприємств, так і в органах 
державної влади, потребує подальшого вивчення при-
чин неефективного застосування технологій проек-
тного менеджменту та визначення заходів щодо їх 
усунення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поши-
реною практикою в галузі проектного управління роз-
винутих країн є створення так званих проектних офісів 
та офісів управління програмами в державних устано-
вах, які є спеціалізованими підрозділами, що визнача-
ють стандартизовані підходи до здійснення проектних 
робіт державними адміністраціями, міністерствами, 
бюджетними організаціями шляхом скоординованого 
використання ресурсів, методологій, інструментів і 
методів проектного управління [11].

В Україні до 2015 р. в системі виконавчої влади 
функціонувало Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами. Однак в жов-

тні 2015 р. Кабмін передав його функції й повнова-
ження Міністерству економічного розвитку і торгівлі 
[3]. У 2015 році Міжвідомчою комісією було відібрано 
десять державних інвестиційних проектів для реаліза-
ції у 2016 та наступних роках за рахунок коштів дер-
жавного бюджету. Загальна сума доступних інвестицій 
для реалізації таких проектів у 2016 році становила 
один млрд. грн [4]. Відповідно до інформації, розміще-
ній на офіційному сайті Мінекономрозвитку, в 2016 р. 
59% інвестиційних коштів держава спрямовувала на 
фінансування проектів у сфері охорони здоров’я, 23% – 
на реконструкцію автомобільних доріг, 12% – на ство-
рення й реконструкцію об’єктів соціально-культурної 
сфери і 6% – на проекти з охорони навколишнього 
середовища (рис. 1).

У 2016 році Міжвідомчою комісією було відібрано 
24 проекти для реалізації у 2017 та наступних роках 
за рахунок коштів державного бюджету. Загальна сума 
доступних інвестицій для реалізації таких проектів у 
2017 році становила 1,65 млрд. грн. 

У 2017 р. ситуація суттєво не змінилася: як і в попе-
редньому році левова частка інвестиційних коштів 
була спрямована на ті ж самі сфери впливу (рис. 2). 

Така спрямованість інвестиційних пріоритетів від-
повідає напрямам державного забезпечення загально-
суспільних інтересів. Однак при цьому вплив держави 
на економічний розвиток національної економіки є 
мінімальним. З метою посилення цього впливу необ-
хідно ініціювати розробку й реалізацію проектів, що 

Рис. 1. Розподіл інвестиційних витрат за сферами та проектами у 2016 році
Джерело: побудовано автором з використання [4]

Рис. 2. Розподіл інвестиційних витрат за сферами та проектами у 2017 році
Джерело: побудовано автором з використання [5]
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забезпечують розвиток підприємництва та інновацій-
них технологій.

Відповідно до результатів щорічної оцінки діло-
вого клімату в Україні в 2016 р. 77% малих та серед-
ніх підприємств вважали, що держава повинна прово-
дити політику, спрямовану на створення сприятливого 
середовища для ведення бізнесу (рис. 3), включаючи 
спрощення адміністративних процедур, а саме: змен-
шення кількості документів, необхідних для ведення 
підприємницької діяльності, та спрощення податко-
вого адміністрування.

Представники малих та середніх підприємств вва-
жають, що потрібно створити єдиний інформаційний 
ресурс, де вони могли б дізнатися про правила та умови 
ведення бізнесу, зміни у законодавстві, та отримати 
іншу інформацію щодо ведення бізнесу, а також пере-
вести надання адміністративних послуг в електронний 
формат [10, с. 144].

Серед підприємств різних секторів діяльності сіль-
ськогосподарські малі та середні підприємства найбіль-
шою мірою потребують прямої державної підтримки 
(29%), а підприємства будівельної галузі, промисло-
вості, послуг та інформаційних технологій очікують 
від держави сприятливої політики, яка б покращила 
умови для ведення бізнесу (рис. 4). 

Отже, з метою забезпечення економічного розви-
тку національної економіки Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України повинно розробляти 
й реалізовувати проекти з надання прямої державної 
допомоги малим та середнім сільськогосподарським 
підприємствам та проекти з модернізації державного 
управління.

Наразі на державну підтримку сільського господар-
ства виділяється значна частина бюджетних коштів. 
Напрямами такої підтримки є: дотації виробникам 
тваринницької продукції; програма 20-відсоткової 

Рис. 3. Оцінка потреб бізнесу у державній підтримці, % опитаних 
Джерело: побудовано автором з використання [10, с. 139]

Рис. 4. Оцінка потреб бізнесу у державній підтримці (за сектором підприємств), % опитаних
Джерело: побудовано автором з використання [10, с. 140]
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компенсації вартості української сільгосптехніки; ком-
пенсація кредитних ставок, окрема підтримка хмеляр-
ства, висаджування садів, виноградників та ягідників 
[9]. Для отримання сільгоспдотації отримувач повинен 
бути платником ПДВ, питома вага поставленої сіль-
госппродукції має бути не менше 75%, підприємство 
має займатись діяльністю, вказаною в ст. 161 Закону № 
1877 [1], підприємство має бути включено до реєстру 
отримувачів дотації.

У 2017 р. бюджетна дотація виявилась більш 
доступною для великих агрохолдингів, у зв’язку з 
чим КМУ схвалив Концепцію розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018-2020 роки [2], відповідно до якої в 2018 році 
виділено 1 млрд грн на дотації фермерським підпри-
ємствам. Однак механізму реалізації цієї Концепції 
не розроблено, тому схвалена Концепція залишається 
теоретичним документом, а розподіл виділених під неї 
коштів, на думку експертів, буде здійснюватись в «руч-
ному режимі» [6], що значно підвищує рівень коруп-
ційних ризиків.

Мінагрополітики розробив проект внесення змін до 
профільних нормативних актів, який передбачає скасу-
вання вимоги відсутності боргу зі сплати ПДВ в місяці, 
коли подано заявку на отримання бюджетної дотації; 
відправлення повідомлення від ДФС до Казначейства 
про суму дотації для кожного отримувача із застосу-
ванням коефіцієнтів пропорційності протягом 3 робо-
чих днів після отримання інформації від Казначейства; 
виключення додаткових обмежень коштів, що спрямо-
вуються на бюджетну дотацію певним товаровиробни-
кам залежно від досягнення ним певних податкових 
показників за результатами діяльності; виключення 
норми про неможливість перенесення суми ПДВ, спла-
ченої за дотаційними видами діяльності на наступний 
звітний податковий період. Однак ці поліпшення умов 
надання державної допомоги фермерським господар-
ствам також залишаються теоретичними.

Отже, з метою покращення ситуації з підтримкою 
сільгоспвиробників необхідно застосовувати проектні 
технології, що передбачають складання чітких планів-
графіків виконання запланованих робіт, визначення 
проектних керівників (розпорядників, відповідальних, 
виконавців) та отримувачів державної субсидії. 

З початку 2014 року Європейський банк реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР) фінансує реалізацію в Україні 
проектів щодо стабілізації й закріплення реформ. Прі-
оритетами цієї діяльності є: стабілізація й реструкту-
ризація банківського сектору; енергетична безпека та 
реформи енергетичного сектору; фінансування ключо-
вих приватних підприємств. Наразі вартість поточного 
портфелю проектів дорівнює 3,643 млн євро, кіль-
кість активних портфельних проектів становить 171, 
а загальна кількість розроблених проектів дорівнює 
406 проектам [7]. 

Підтримка ЄБРР спрямована на диверсифікацію 
економіки України та перебудову старих енергоємних 

галузей шляхом вдосконалення управління, забез-
печення прозорості та енергоефективності їх діяль-
ності. Також, визнаючи величезний потенціал України 
як сільськогосподарського виробника, проекти ЄБРР 
передбачають інвестування всього ланцюжку ство-
рення вартості й підтримки первинних виробників. 
Застосування кредитних інструментів має на меті спро-
щення процедур торгівлі з використанням відповідної 
технічної допомоги для малих і середніх підприємств. 

Одним з таких проектів є «Підтримка ЄС віднов-
лення економіки України» з бюджетом у 55 млн. євро. 
Реалізація проекту запланована на період 2016-2020 рр. 
та передбачає два напрямки: перший – надання на 
загальнодержавному рівні технічної допомоги та кон-
сультування з питань створення інформаційного Інтер-
нет порталу для малого і середнього бізнесу; дру-
гий – надання на регіональному рівні практичних 
консультацій для малого й середнього бізнесу та роз-
виток підприємницьких навичок через мережу центрів 
з розвитку бізнесу [8].

В розвинутих країнах останнім часом спостеріга-
ється перехід від управління окремими проектами до 
управління портфелем проектів. Портфельне управ-
ління проектами на рівні державного управління має 
низку переваг, серед яких слід зазначити: можливість 
спрямовувати обмежені ресурси на найбільш важ-
ливі проекти соціально-економічного розвитку міста, 
області, країни; можливість постійно оновлювати 
склад портфелю шляхом введення до нього нових про-
ектів або про виведення й закриття мало ефективних 
проектів завдяки постійному аналізу показників ефек-
тивності та вартості проектів протягом усього їх жит-
тєвого циклу; можливість виявлення та вилучення з 
портфелю дублюючих проектів.

Висновки з проведеного дослідження. Застосу-
вання проектного управління потребує наявності пев-
них знань і навичок використання методичного інстру-
ментарію з розробки й реалізації проектів, яких бракує 
керівникам вітчизняних підприємств. Вирішення про-
блеми недостатнього та малоефективного викорис-
тання проектних технологій в практиці українських 
підприємств може бути пов’язано з пропагуванням 
освітніми організаціями, представництвами міжнарод-
них організацій, державними установами й фондами 
вигод і можливостей, які створює застосування проек-
тного управління.

За даними Мінекономрозвитку в 2016-2017 роках 
левова частка державних інвестиційних коштів була 
спрямована на фінансування проектів у сфері охо-
рони здоров’я та реконструкцію автомобільних доріг. 
На наш погляд, забезпечення економічного розвитку 
національної економіки потребує розробки й реалізації 
проектів, що забезпечують розвиток підприємництва 
та інноваційних технологій. Однак більшість розро-
блених в цьому напрямі документів залишаються тео-
ретичними і рамковими, що обумовлює необхідність 
застосування проектних технологій до їх реалізації.
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