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МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Бусарєва Т.Г. Мережева економіка як нова форма розвитку економіки. У статті розглянуто особли-
вості становлення та розвитку мережевої економіки та визначено її специфічні риси порівняно з економікою 
індустріального типу. Надано порівняльну характеристику типів економічної системи, зокрема командної, 
ринкової та мережевої. Значну увагу приділено визначенню критеріїв та угрупуванню країн згідно з рівнями 
розвитку їхньої мережевої економіки. Виявлено подальші перспективи розвитку мережевої економіки.

Ключові слова: мережева економіка, технології, Інтернет, індекси, інформаційно-телекомунікаційні тех-
нології.

Бусарева Т.Г. Сетевая экономика как новая форма развития экономики. В статье рассмотрены осо-
бенности становления и развития сетевой экономики и определены ее специфические черты по сравнению 
с экономикой индустриального типа. Дана сравнительная характеристика типов экономической системы, в 
частности командной, рыночной и сетевой. Значительное внимание уделено определению условий и груп-
пировке стран согласно уровню развития их сетевой экономики. Определены дальнейшие перспективы раз-
вития сетевой экономики.

Ключевые слова: сетевая экономика, технологии, Интернет, индексы, информационно-телекоммуника-
ционные технологии.

Busarieva T.G. Network economy as a new form of economic development. The article considers the pecu-
liarity of the formation and development of the network economy and defines its specific features in comparison 
with the economy of the industrial type. In the article the comparative characteristic of types of the economic sys-
tem, in particular, command, market and network, are highlighted. Considerable attention is paid to the definition 
of the criterion and the grouping of countries, according to the level of the development of their network economy. 
Further perspectives of the development of the network economy are revealed.

Key words: network economy, technologies, internet, indices, information and telecommunication technologies.

Постановка проблеми. Процес мережевізації світо-
вої економіки викликає підвищений інтерес як учених, 
так і економістів та інтерпретується у моделях транс-
формації суспільства як одна з ключових тенденцій 
сучасності. Революції в галузях інформаційно-комуні-
каційних технологій відбувалися й раніше, проте осо-
бливість сучасного періоду полягає у тому, що інфор-
маційні взаємодії стали можливі в таких масштабах і 
з такою інтенсивністю, які не тільки не зустрічалися 
раніше в історії людства, а й можливість їх існування в 
майбутньому неможливо було передбачити. Саме тому 
на початку XXI ст. актуальним є аналіз становлення та 
розвитку мережевої економіки та визначення шляхів 
підвищення конкурентоспроможності країн за рахунок 
їх мережевізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
ковий аналіз становлення та розвитку мережевої еко-
номіки та її окремі теоретичні та практичні питання 
досліджено в роботах: Д. Андріссена, Н. Бонтіса, 

С.М. Клімова, Р. Коуза, Б. Льова, Б.Б. Леонтьева, 
Л.І. Лукичева, Б.З. Мільнера, І.В. Проніна, Т. Стю-
арта, Р. Тіссена та ін. Проблеми оцінки мереже-
вої економіки як розвинутих країн, так і країн, що 
розвиваються, розглянуто в працях Е. Брукинг, 
Л.Г. Глушко, В.Ю. Зубко, Р. Каплана, А.Н. Козирєва, 
Д. Нортона, А. Пуліка, М. Мелоуна, Л.В. Постано-
гова, К. Свейбі, К. Тейлора, Л. Едвінсона та ін. Однак 
залишається невирішеною значна кількість наукових 
проблем щодо визначення критеріїв угрупування та 
характеристики груп держав з однаковим рівнем роз-
витку мережевої економіки. 

Формулювання цілей статті. Розглянуто особли-
вості становлення мережевої економіки та її характерні 
відмінності від індустріальної економіки. Значну увагу 
приділено аналізу карти «мережевої планети», в якій 
виокремлюються особливості розвитку мережевої еко-
номіки у країнах-лідерах, країнах зі сповільненим тем-
пом зростання, перспективних країнах та проблемних.
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика індустріальної економіки та мережевої економіки

Ознаки Індустріальна економіка Мережева економіка
Спрямованість діяльності Вирішення питань традиційним шляхом Пошук нових можливостей розвитку
Цінність продукту Лімітованість продуктів підвищує їхню 

вартість
Цінність продуктів зумовлена їх 
множинністю

Постійні затрати Мають високу значущість Відносно низькі
Час розповсюдження продукції Довгий період часу Короткий період часу
Забезпечення росту віддачі від 
реалізації продукції

Відображає результат зусиль окремих 
підприємств

Забезпечується усією мережею та 
розповсюджується між її учасниками

Ціноутворення об’єктів 
копіювання

Пряме, ціна не змінюється, ціна 
підвищується за зростання попиту

Інверсійне, ціна знижується за зростання 
попиту

Формальні (бюрократичні 
процедури)

Широко розповсюджені Не обов’язкові

Вплив посередників Значний вплив на умови ринкового 
обміну

Незначне, або повністю відсутнє

Інновації Інновації розповсюджуються в 
суспільстві у вигляді копій та повторів

Забезпечення повторів, копій. Зростання 
оригінальності, творчості, унікальності

Мобільність операцій Невисока, потребує опосередкованих 
відносин

Висока, на основі прямих рівноправних 
зв’язків

Джерело: розроблено автором на основі [4, с. 12–17]

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап еко-
номічного розвитку постіндустріального суспільства 
характеризується динамічним поширенням електро-
нних мереж та, як наслідок, розвитком мережевої 
економіки. Головною рушійною силою електронного 
бізнесу стає розповсюджене застосування мережевих 
комунікацій для передачі та поширення інформації. 
Процеси впровадження нових інформаційних техно-
логій впливають на всі сфери діяльності як окремих 
господарюючих суб'єктів, так і економіки у цілому. 
Під впливом цих процесів знаходяться окремі під-
приємства, об'єднання підприємств, ринки, економіки 
держав. Таким чином, формується специфічний еконо-
мічний простір – мережевий простір як система нових 
економічних відносин. Важливо зазначити, що сучасні 
досягнення у розвитку глобальних інформаційних та 
комунікаційних технологій призвели до формування 
глобального електронного середовища для економіч-
ної діяльності, яка, своєю чергою, створила нові мож-
ливості для організаційного та інституціонального 
«дизайну» в бізнесі та інших сферах соціально-еконо-
мічної діяльності суспільства.

Однією з умов становлення мережевої економіки 
стало витіснення у 80-х роках четвертого технологіч-
ного укладу п'ятим, у якому лідируючі позиції займа-
ють новітні комп'ютерні та інформаційні технології, 
засоби космічного зв'язку, волоконна оптика, біотех-
нології. Мережева економіка виникла на стику тради-
ційної економіки та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій і сьогодні є одним із напрямів, що бурхливо 
розвивається. Необхідно відзначити, що до 2000 р. 
мережева економіка іменувалася переважно «Інтернет-
економікою» або «цифровою економікою», а з 2001 р. у 
міжнародному дослідницькому середовищі все ширше 
став використовуватися термін «мережева економіка» 
(іноді – «електронна економіка»)

В основі появи мережевої економіки лежать 
масштабні зміни в економічних процесах, викликані 
застосуванням ІКТ, можливостями передачі величез-
них обсягів інформації, аудіо- і відеоматеріалів на 
глобальному ринку. Крім того, широке застосування 

ІКТ спричинило економічні та соціальні зміни на 
міжнародному макро- і мікрорівні. Зокрема, це дало 
змогу : знизити трансакційні витрати компаній, що 
ведуть бізнес у середовищі Інтернету; підвищити 
прозорість ринків (як покупці, так і продавці можуть 
легко порівнювати пропоновані ціни із цінами кон-
курентів); знизити бар'єри для входу на ринок та 
зменшити значення просторового та тимчасового 
чинників для ведення бізнесу; посилити глобальний 
характер економіки. Саме вищезазначені причини і 
відрізняють мережеву економіку від індустріальної 
(детально інформація наведена в табл. 1). 

Нині присутні дві основні точки зору на сутність 
мережевої економіки. Відповідно до першої з них, 
під мережевою економікою слід розуміти ту еконо-
міку, яка включає в себе інформаційну галузь народ-
ного господарства. Це, зокрема, електронний бізнес та 
Інтернет-економіка. Інші автори схильні розширювати 
обсяг поняття «мережева економіка» до всієї економіки 
країни, причому у цьому разі електронний бізнес та 
Інтернет-економіка визначаються як складові частини. 
На перший погляд, виходить протиріччя, однак треба 
звернути увагу на те, що до складу сучасної економіки 
входить інформаційна (електронна) економіка та її 
компоненти як необхідна частина.

Якщо на початку розвитку промисловості, тор-
гівлі та економічної теорії інформація була більшою 
мірою предметом інших наук й економіка лише корис-
тувалася нею за потреби, то нині економічна діяль-
ність узагалі неможлива без інформації, яка разом із 
трудовими ресурсами і капіталом входить до складу 
чинників її функціонування і розвитку. У минулому 
мережеві форми організації економічних процесів 
практично були відсутні; був відсутній і електронний 
спосіб передачі інформації, що було пов'язано з недо-
статнім рівнем розвитку техніки. На початку XXI ст. 
все це – невід'ємна частина економіки, що було зумов-
лено тим, що як самої інформації, так і її користува-
чів стало досить багато та ручний спосіб її обробки і 
передачі є недостатньо ефективним, а іноді й просто 
неможливим.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика типів економічної системи

№ п. п. Характеристика Типи економічної системи
Командна Ринкова Мережева

1 Пріоритет 
системного підходу

Підпорядкованість 
політичним цілям 

Рівноправність відносин 
економічних агентів

Підпорядкованість інтересам 
мережевої організації

2
Розміщення 
виробничих 
потужностей 

Директивне Економічне Соціально-економічне

3
Обіг товару та 
капіталу

Визначається 
адміністративною 
структурою

Регулюється конкурентними 
відносинами економічних 
агентів

Регулюються рівноправними 
відносинами економічних 
агентів

4

Адаптація до 
змін зовнішнього 
середовища

Жорсткість зв'язків, 
велика інерційність

Сприйнятливість до змін, 
що передається через цінові 
сигнали

Сприйнятливість до змін через 
довгострокові партнерські 
відносини з споживачами і 
через цінові сигнали

5

Динамічність 
модифікації та 
масштабіювання

Односпрямованість 
нарощування 
організаційної 
структури

Адаптивна трансформація 
організаційної структури

Гнучкість модифікації 
структури за рахунок 
модульності

Джерело: складено на основі[1]

На підтвердження сказаного вище необхідно зазна-
чити, що К. Келлі у книзі «Нові правила для нової 
економіки: дванадцять взаємопов'язаних принципів 
виживання в турбулентному світі» стверджував, що 
кожний бізнес підкориться в кінцевому підсумку логіці 
та економіці мереж. На початку XXI ст. процеси витіс-
нення ієрархій мережевими структурами набувають 
масового і незворотного характеру, виявляючи себе 
через активне формування нової моделі організації 
виробництва – на рівні компаній, ринків, національних 
економік, інтегрованих спільнот та всього світового 
господарства [3, с. 4–7].

Стає дедалі більш очевидним, що глобальна реце-
сія 2007–2009 рр. є не стільки фінансово-економічною 
кризою в її традиційному розумінні, скільки початком 
системної адаптації держав до горизонтальної логіки 
розвитку. Ця адаптація супроводжується різким упо-
вільненням макроекономічної динаміки (так звана 
«нова нормальність»), що покликане, судячи з усього, 
забезпечити системам час для організаційного маневру 
та дати їм можливість поступово перейти до клас-
терно-мережевого укладу. Адже на початку XXI ст. 
всі типи економік, включаючи США та розвинені кра-
їни ЄС, зіткнулися з кризою сукупного виробництва, 
у силу чого процес їх посткризового відновлення йде 
повільніше, ніж після аналогічних рецесій минулого. 
Це зумовлено тим, що новітні оптичні та нейронні 
(засновані на комп'ютерної імітації роботи людського 
мозку) інформаційні технології відкривають нові мож-
ливості в різних сферах економічної діяльності. Настає 
ера «заводів без робочих» і «віртуальних компаній», 
адже мережева економіка не тільки інтегрує філії ком-
паній, розміщених на різних територіях, а й спостері-
гається глобалізація світової економіки в єдиний про-
стір, і у цьому разі географічне розміщення мережевих 
компаній не грає ніякої ролі, що суттєво відрізняє її від 
командного та ринкового типу економічної системи 
(детальна характеристика наведена в табл. 2). 

З даних, наведених у таблиці 2, видно, що мережева 
економіка має істотно інші характеристики порівняно 
з командними та ринковими економіками як із пози-

цій використання системного підходу, так і з позицій 
розміщення продуктивних сил, звернення товару та 
капіталу та ін. Наприклад, у мережевій економіці роз-
міщення виробничих сил набуває соціально-економіч-
ного характеру, що в найбільшою мірою відповідає 
інтересам світової спільноти.

Важливо зазначити, що як і будь-який тип еконо-
мічної системи, мережева економіка має свої переваги 
та недоліки. Зокрема можна очікувати, що в найближ-
чому майбутньому для основної маси населення в 
країнах із домінуючою мережевою економікою життя 
стане дешевше та буде давати більше можливостей 
для самореалізації людей. З іншого боку, конкуренція 
стане жорсткішою і зажадає додаткових зусиль для 
освоєння нових принципів виживання у мережевий 
економіці. Слід також очікувати на появу нового чин-
ника соціально-економічної нерівності: ті, хто має кра-
щий доступ до мережі і краще адаптований до її осо-
бливостей, матимуть переваги над іншими.

У контексті становлення мережевої економіки важ-
ливо проаналізувати і рівень її розвитку в країнах світу, 
використовуючи індекс готовності до участі в мере-
жевій економіці (Networked Readiness Index – NRI), 
запропонований Центром міжнародного розвитку 
Гарвардського університету за підтримки Світового 
банку в рамках проекту INFODEF. Індекс мереже-
вої готовності – це комплексний показник розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, який пред-
ставляється Всесвітнім економічним форумом та Між-
народною школою бізнесу INSEAD з 2002 р. в рамках 
спеціальної щорічної серії доповідей про розвиток 
інформаційного суспільства в світі [2].

Індекс являє собою оцінку здатності країни вико-
ристовувати можливості ІКТ. Такий індекс, по-перше, 
інформує бізнес-лідерів та представників органів 
влади про основні чинники, що впливають на розви-
ток ІКТ, для обліку в державній політиці цих чинни-
ків. По-друге, у довгостроковому плані така інформа-
ція сприяє залученню в мережеву економіку більшого 
числа людей, організацій та співтовариств з усього 
світу. Індекс не тільки оцінює готовність тієї чи іншої 
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країни до участі в інформаційному світі, а й пока-
зує, що лежить в основі відмінностей між країнами. 
В індексі NRI виділено два складника: рівень викорис-
тання мережевих технологій та сприяючі чинники. Зна-
чення індексу NRI для кожної країни розраховується 
як середнє значень цих двох складників. Таким чином, 
індекс NRI відображає, по-перше, ступінь участі кож-
ної країни в мережевій економіці і, по-друге, потенціал 
країни для участі в мережевій економіці в майбутньому 
(рейтингування країн за рівнем розвитку мережевої 
економіки наведено в табл. 3).

Згідно з індексом NRI, країни, що мають найбільш 
високе положення в рейтингу, це країни з високороз-
виненими ІКТ і найбільшим потенціалом їх викорис-
тання. Безумовно, високі значення одного складника 
індексу (сприяючих чинників) впливають на значення 
іншої складника (рівня використання мережевих тех-
нологій), наприклад високе значення компоненти 
«сприяючі чинники» сигналізує про потенційну здат-
ність країни швидко розвиватися на основі наявної 
ІКТ-структури. Крім того, індекс NRI відображає 
основні тенденції, можливості і недоліки інформацій-
ної політики країни та відображає рівень залученості 
кожної країни в інформаційний світ.

Вимірявши поточний стан розвитку мережевої 
економіки та темпи її розвитку, побудували пред-
ставлену нижче схему – карту нашої «мережевої 
планети», в якій країни розділені на чотири групи: 
лідери, країни зі сповільненим темпом зростання, 
перспективні та проблемні. При цьому доцільно 
зазначити, що деякі країни знаходяться на кордо-
нах цих областей [6, с. 12–16].

Країни-лідери (Нова Зеландія, ОАЕ, Сінгапур, 
Великобританія) мають розвинену мережеву еконо-
міку та потужну динаміку розвитку, вони стимулюють 
упровадження інновацій, ефективно використовуючи 
своє вигідне становище. Проте складно підтримують 
високі темпи зростання протягом довгого часу, а інно-
вації часто виявляються ненадійним фундаментом для 
розширення економічного впливу. Щоб не втратити 
своїх позицій, ці країни повинні створювати новий 
попит, а розроблення інноваційних рішень повинне 
йти в них повним ходом. В іншому разі вони ризику-
ють перейти в розряд країн зі сповільненим темпом 
розвитку мережевої економіки.

Країни зі сповільненим темпом зростання мають роз-
винену цифрову економікою, але втрачають динаміку 
розвитку. П'ять країн у цьому рейтингу з найбільш висо-
кими оцінками (Норвегія, Швеція, Швейцарія, Данія і 
Фінляндія) знаходяться у цій категорії, що показує, як 
непросто зберегти темпи зростання мережевої економіки. 
Щоб подолати «цифрове плато», цим країнам доведеться 
докласти зусилля щодо переосмислення своєї економіч-
ної моделі, поставити все на ті цифрові технології і тех-
нологічний сфери, в яких вони лідирують, та усунути 
будь-які перешкоди на шляху інновацій. Тому, як підтри-
мувати інноваційний розвиток, вони можуть повчитися 
у країн-лідерів. Використовуючи свій досвід, масштаб і 
мережевий ефект, країни зі сповільненим темпом розви-
тку можуть перейти у рейтинг країн-лідерів.

Перспективні країни нині знаходяться на низькому 
рівні мережевізації, але стрімко розвиваються. Істотна 
динаміка розвитку та великий потенціал можуть зро-
бити їх дуже привабливими для інвесторів. Їх стри-
мують нерозвинена інфраструктура та низька якість 
інституційного середовища. Найкраще рішення для 
них – створення нових якісних інститутів, які допо-
могли б стимулювати впровадження інновацій. Пер-
спективні країни мають потенціал для того, щоб стати 
лідерами майбутнього. Очолюють цю групу Китай, 
Малайзія, Болівія, Кенія і Росія.

Проблемні країни (Бельгія, Болгарія, Словаччина, 
Словенія) знаходяться на низькому рівні мережевізації 
та мають низьку динаміку, що створює для них великі 
труднощі. У деяких із них темпи цифрового розвитку 
і зовсім знижуються. Деякі з проблемних країн креа-
тивно підходять до проблем суттєвої нестачі інфра-
структури, інституційних обмежень та недосвідченості 
споживача. Найнадійнішим способом збільшити дина-
міку розвитку для них буде поліпшення доступу насе-
лення до Інтернету за рахунок скорочення розриву у 
використанні мобільного Інтернету, тобто різниці між 
кількістю мобільних телефонів та мобільних телефо-
нів, підключених до мережі.

Висновки. Проведений аналіз дав змогу виявити 
такі особливості становлення і функціонування мере-
жевої економіки.

1. Мережева економіка базується на п'ятому тех-
нологічному укладі, в якому панівні позиції займають 
комп'ютерні та інформаційні технології, засоби косміч-

Таблиця 3
Індекс готовності країн до сітьової економіки (індекс NRI)

Рейтинг Країни NRI
Рівень 

використання 
ІКТ

Мережевий 
доступ

Мережева 
політика

Мережева 
політика

Мережева 
економіка

1 США 6,05 6,07 6,61 6,15 6,22 5,12
2 Ісландія 6,03 6,35 5,82 6,07 5,96 4,98
3 Фінляндія 5,91 5,71 6,35 6,40 6,42 5,29
4 Швеція 5,76 5,67 6,39 6,04 5,91 5,11
5 Норвегія 5,68 5,68 6,04 5,81 5,94 4,90
6 Нідерланди 5,68 5,61 5,97 5,97 6,07 4,94
7 Данія 5,66 5,43 6,14 5,82 5,88 4,93
8 Сінгапур 5,47 5,29 5,75 6,25 5,57 5,04
9 Австрія 5,32 5,13 5,72 5,80 5,80 4,68
10 Великобританія 5,32 4,95 5,72 6,06 5,61 4,92

Джерело: складено на основі [5]
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ного зв'язку, а глобальна інформаційна мережа є необ-
хідною умовою існування.

2. У мережевій економіці створюються сприятливі мож-
ливості для глобалізації ринків фінансів, товарів, робочої 
сили, що має різні наслідки для розвинених і країн, що роз-
виваються. Інтелект і фінанси в силу своєї мобільності ста-
ють епіцентром світової економіки. На фінансових ринках 
зростає частка спекулятивного капіталу.

3. У мережевій економіці між різними індивідуу-
мами встановлюються прямі горизонтальні зв'язки, так 
що кожен легко може спілкуватися з кожним.

4. Нарешті, оскільки інформація в мережі поши-
рюється дуже швидко, то для мережевої економіки 
характерна майже миттєва динаміка попиту та пропо-
зиції, причому цінність низки товарів проявляється не 
стільки в їх рідкості, скільки, навпаки, в їх масовості.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ: ЕФЕКТИВНИЙ БАЛАНС 

Грущинська Н.М. Державне регулювання економічної свободи: ефективний баланс. У статті про-
водено аналіз впливу держави на економічний розвиток країни для визначення ефективності послаблення 
її впливу чи, навпаки, активізації втручання. Успіх системи залежить від того, наскільки високим є рівень 
економічного забезпечення суспільства, і від того, наскільки ефективними є механізми ліквідації соціальної 
нерівності. Високий рівень економічного зростання збільшує ймовірність того, що все більше соціальних 
груп матимуть можливість скористатися його результатами. Відповідно, доведено, що економічне зростання 
передбачає економічну свободу. Демократичні ідеали свободи і рівності повинні поєднуватися з економіч-
ними процесами як соціального партнерства, здатного враховувати інтереси як бізнесу, так і працівників.

Ключові слова: державне регулювання, економічна свобода, економічна демократія, вільний ринок.
Грущинская Н.М. Государственное регулирование экономической свободы: эффективный баланс. 

В статье проведен анализ влияния государства на экономическое развитие страны, чтобы определить эффек-
тивность ослабления ее влияния или, наоборот, необходимость активизации вмешательства. Успех системы 
зависит от того, насколько высок уровень экономического обеспечения общества, и от того, насколько эф-
фективны механизмы ликвидации социального неравенства. Высокий уровень экономического роста уве-
личивает вероятность того, что все больше социальных групп смогут воспользоваться его результатами. 
Соответственно, доказано, что экономический рост предполагает экономическую свободу. Демократиче-
ские идеалы свободы и равенства должны сочетаться с экономическими процессами в качестве социального 
партнерства, способного учитывать интересы как бизнеса, так и работников.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономическая свобода, экономическая демократия, 
свободный рынок.

Grushchynska N.М. State regulation of economic freedom: effective balance. The article an analysis is held 
on the power of the state on the economical development of the territory, and the method of identification is effec-
tive. The success of the system depends on how high the level of economic provision of society is and how effective 
the mechanisms of eliminating social inequality are. A high level of economic growth increases the likelihood that 
more social groups will have the opportunity to take advantage of its results. Accordingly, it appears that economic 
growth implies economic freedom. Democratic ideals of freedom and equality must be combined with economic 
processes as a social partnership capable of taking into account the interests of both business and employees.

Key words: state regulation, economic freedom, economic democracy, free market.
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Постановка проблеми. Процеси вільного ринку та 
демократії поєднуються між собою, разом із тим спір-
ним залишається питання, наскільки для ефективного 
функціонування ринку потрібен процес демократії. 
Лише ринок забезпечує свободу, тому що він дає мож-
ливість вибору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
демократизації суспільства, впливу демократичних 
процесів на економічний розвиток розглядалося в робо-
тах А. Пшеворськиого, М. Альвареса, Х.А. Чейбуба, 
Ф. Лімонжі, А.Н. Никитченко. Проблематика вза-
ємодії інститутів влади та громадянського суспільства 
досліджується в працях А.М. Михненко. Поряд із цим 
питання взаємодії економічної та політичної свободи 
потребують деталізації та аналізу. Питання, пов’язанні 
з теорією економічної свободи, розкриваються в ідеях 
зарубіжних науковців: А. Сміта, Дж. Хаана, Дж. Стема, 
Дж. Гансона, Дж. Хекелмена, М. Строупа, П. Цагліді. 
У працях вітчизняних науковців В. Бойко, А. Гальчин-
ського, О. Глущенко, Н. Литвиненко, І. Марковича, 
Л. Хижняка акцентується увага на сприянні держав-
ного регулювання економічному зростанню та добро-
буту населення. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – про-
аналізувати вплив держави на економічний розвиток 
країни для встановлення необхідності послаблення 
впливу чи активізації втручання. 

Виклад основного матеріалу. Економічна демо-
кратія окреслює втілення принципів свободи в еко-
номічних відносинах. Функціонально економічна 
демократія на підприємствах передбачає управлін-
ський контроль над сферою господарської діяльності 
(зайнятість, соціальна політика, гуманізація праці). 
Економічна демократія протиставляється одержав-
ленню, разом із тим економічна демократія проголо-
шується альтернативою ринковому господарству, яке 
усуває рядового працівника зі сфери прийняття еко-
номічних рішень.

Проявами економічної демократії в сучасному капі-
талістичному суспільстві є доктрина «людських від-
носин на виробництві», що яскраво представлено на 
прикладі Японії як системи якості та США в галузі 
«гуманізації технологій», та передбачає демократи-
зацію виробничої діяльності і сприяє підвищенню 
продуктивності праці. Для України характерно про-
голошення демократичних економічних реформ, які 
розглядаються як умова запобігання поступовій втраті 
економічної, політичної незалежності України, при-
пинення процесу деградації генетичного фонду укра-
їнського народу. Прикладом також може бути модель 
«народної економіки» С. Мочерного. Діяльність дер-
жави повинна бути спрямована на створення сприят-
ливих умов для розвитку відносин самоуправління та 
самоорганізації на всіх рівнях життя суспільства, при-
йняття законів, що демократизують економічну діяль-
ність, значно розширюють права трудових колективів 
на підприємствах усіх форм власності тощо. Держава 
виконує функції забезпечення кредитів та інвестицій, 
розвиток системи навчання і перепідготовки кадрів, 
засобів доступу трудящих до виробничої, економіч-
ної та іншої інформації на рівні підприємства, регі-
ону, галузі тощо. Держава також визначає стратегію 
суспільного розвитку, розв'язує загальнонаціональні 
завдання, визначає пріоритетні напрями в економіці. 

Дослідження статистичних даних країн із різними 
політичними режимами показує, що низький рівень еко-
номічного розвитку дійсно є несприятливим чинником 
для демократизації, однак він не робить її неможливою. 
Демократії історично існували і на тлі низького еконо-
мічного розвитку (США в 1820 p., Франція в 1870 p., 
Швеція в 1890 p.). Як суттєві передумови демократії 
дослідники виділяють парламентські інститути, наці-
ональну консолідацію, прихильність еліт до демокра-
тичного переходу, необхідність якого вони визнають 
не через цінність демократії як такої, а тому, що вона, 
як виявляється, здатна створити найкращі умови для 
виходу з кризової ситуації [5]. Модель С. Ліпсета базу-
ється на передумові прямолінійної залежності, що існує 
між рівнями економічного і демократичного розвитку 
[6]. Відповідно до моделі криволінійного взаємозв'язку 
економічного розвитку й демократії (Р. Джекман), еле-
менти стабілізації демократії виникають за тривалого 
економічного зростання, але й за зростання економіки 
рівень демократичного розвитку може зменшуватися, 
якщо економічні чинники демократії не підтримуються 
іншими (інституціональними та культурними). Напри-
клад, досить значною проблемою, пов’язаною з еконо-
мічним розвитком суспільства, є проблема соціальної 
рівності [6]. 

Демократичні ідеали свободи і рівності поєдну-
ються з економічними процесами як соціальне парт-
нерство, здатне враховувати інтереси як бізнесу, так і 
найманих робітників, яких представляють профспілки. 
Уряд, менеджмент і профспілки повинні здійснювати 
спільні заходи щодо регулювання ринкової економіки, 
а розвинена система соціального забезпечення – пере-
шкоджати поширенню нерівності в доходах. 

Аналізуючи досвід країн Західної Європи, Північної 
Америки, Австралії, Японії, можна визначити, що для 
ефективного функціонування демократичної системи 
необхідні певні економічні умови. Успіх системи зале-
жить від того, наскільки високим є рівень економіч-
ного забезпечення суспільства і від того, наскільки 
ефективними є механізми ліквідації соціальної нерів-
ності. Високий рівень економічного зростання збіль-
шує ймовірність того, що все більше соціальних груп 
матимуть можливість скористатися його результатами. 
Відповідно, можна припустити, що економічне зрос-
тання передбачає економічну свободу.

Свобода вибору, як трактує Велика економічна 
енциклопедія, – це «вільне право власників мате-
ріальних ресурсів і грошей на свій розсуд викорис-
товувати їх або позбавлятися від них, вільне право 
робітників зайнятися будь-яким видом праці, на який 
вони здатні, і вільне право споживачів витрачати свої 
доходи». Проте чи всім доступна свобода вибору і чи 
кожен користується цим правом? Можливо, суб'єкт 
діє у встановлених рамках, і не здогадуючись про це, 
думає що має свободу вибору. Вивчення стану свободи 
в світі (Freedom in the World) проводитися міжнарод-
ною неурядовою організацією Freedom House разом із 
супроводжуючим його рейтингом про стан політичних 
та громадянських свобод у країнах світу.

Так, у 2017 р. до першої п'ятірки вільних країн уві-
йшли: Фінляндія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідер-
ланди – по 100 балів, Сент-Вінсент (49-е місце, 91 бал), 
Ізраїль (68-е місце, 80 балів), Болгарія (69-е місце), 
Намібія (77-е місце, 77 балів). З 90-го місця по 156-е 
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розташувалися частково вільні країни, серед яких на 
108-му місці Україна із 61 балом. Катар на 168-му місці 
з 26 балами поруч з Афганістаном – 170-е місце. Росія 
на 180-му місці з 20 балами. Замикає список невіль-
них країн за політичним і громадянським показниками 
Сирія – 220-е місце, -1,0 бал [3]. 

Тепер про економічний бік питання. Ринкова еко-
номіка, яка заснована на економічній свободі, створює 
оптимальну (хоча й не абсолютно найкращу в еконо-
мічному і соціальному плані) систему. У ринковій еко-
номіці люди і колективи орієнтуються на власні інтер-
еси і сили, а за негативні наслідки господарювання 
самі ж і відповідають. Наскільки ж рівні економічної 
свободи, політичної і громадянської залежать один від 
одного? Згідно з рейтингами і статистичними даними, 
зв'язок не завжди прямо пропорційний.

Значною сполучною ланкою є співвідношення 
між структурою соціальних контактів і економічним 
добробутом, що відображає потенційну вигоду соці-
ально спрямованих політичних рішень, які передба-
чають собі за мету розвиток економіки. Економічна 
свобода співвідноситися з високим ВВП на душу насе-
лення. Згідно з Індексом економічної свободи (Index of 
Economic Freedom), у країнах із більш вільними еко-
номіками набагато вище рівень добробуту населення. 
Так, у першу десятку країн із найбільш вільною еко-
номікою входять: Гонконг, Сінгапур, Австралія, Нова 
Зеландія, Швейцарія, Канада, Чилі, Маврикій, Данія, 
США. Грузія займає 23-є місце, Катар – 34-е, Ізраїль – 
35-е, Бутан – 97-е, Хорватія – 103-є, Росія – 153-є, Укра-
їна – 162-е, Північна Корея – 178-е місце. Але лідиру-
ючі країни в рейтингу політичних свобод не збігаються 
з лідерами економічних свобод. Економічно сильний 
Катар ось уже яке десятиліття поспіль із дуже низьким 
рівнем політичної свободи за допомогою нафтових 
доходів створив товариство повного соціального забез-
печення, в якому більшість послуг безкоштовна або в 
значному обсязі субсидується державою. Нині в Катарі 
середній дохід на душу населення один із найвищих 
в світі. Катар – конституційна монархія. Країною пра-
вить емір, який безпосередньо нікому не підзвітний. 
У Катарі відсутня виборча система. Політичні партії 
заборонені. Наступний приклад – Макао як адміністра-
тивний регіон КНР із власними законами, податками, 
митною та грошовою системами, повною зайнятістю 
населення, відсутністю боргу. ВВП країни формується 
на 40% із доходів від грального бізнесу, інше – доходи 
від туризму, тютюнового та риболовного бізнесу. За 
даними 2016 р., Макао займав четверте місце за роз-
мірами ВВП на душу населення після Люксембургу, 
Швейцарії, Норвегії. Разом із тим у рейтингу еконо-
мічно вільних економік Макао відноситься до частково 
вільних, а в політичному рейтингу дані відсутні вза-
галі, що, враховуючи специфіку розвитку країни, свід-
чить про жорстке державне регулювання. 

Гонконг на 110-му місці в рейтингу політичної сво-
боди і на першому – за економічною свободою. Грузія в 
економічній свободі також випереджає політичну: 16-е 
і 98-е місця відповідно, що забезпечено органічним 
законом Грузії про економічну свободу, прийнятим 
парламентом у 2011 р.

Республіка Македонія на 114-му місці політичної 
волі і на 33-му в рейтингу економічної. Ізраїль – на 
68-му місці серед вільних політично країн і на 31-му в 

рейтингу економічної свободи. А ось в Україні ступінь 
політичної свободи вище економічної. Позиція Укра-
їни, економіка якої серйозно похитнулася в результаті 
подій останніх років (анексії Криму та збройного кон-
флікту на Донбасі), здійснює активні процеси рефор-
мування. Однак залишається необхідність розвитку 
ринків капіталу, приватизації державних підприємств 
і вдосконалення законодавчої бази та верховенства 
права. У рейтингу політичної свободи враховано 
12 свобод -– від права власності до фінансової свободи. 
Особливо низько оцінені такі показники, як право влас-
ності, свобода торгівлі, цілісність управління. 

Аналізуючи індекси свобод економічної та полі-
тичної, доречно згадати і про інші, наприклад Індекс 
свободи людини характеризує стан свободи людини 
у світі на основі загальних критеріїв, які охоплюють 
особисті, громадянські й економічні свободи. Індекс 
представляє загальні критерії свободи людини, що роз-
глядаються як відсутність примусових обмежень (вер-
ховенство права, захист і безпека, пересування, релігія, 
зібрання, асоціації та громадянське суспільство, вира-
ження думок, відносини, кількісний розмір уряду, пра-
вова система та права власності, доступ до фінансів, 
свобода міжнародної торгівлі та регулювання кредитів, 
праці та бізнесу). 

Індекс демократії – визначення рейтингу країн, які 
можуть бути класифіковані повноцінною демократією, 
неповною демократією, країною з перехідним (гібрид-
ним) режимом або авторитарною. Індекс згрупований 
у п'ять різних категорій, що вимірюють рівень плю-
ралізму, громадських свобод і політичної культури. 
Показники індексу демократії частково збігаються з 
показниками економічної свободи країн, наприклад 
перші три місця посідають Норвегія, Ісландія, Швеція 
відповідно; Ізраїль – 34-е, Гогконг – 67-е, Республіка 
Македонія – 78-е, Грузія – 82-е, Україна – 88-е.

Крім того, враховуючи специфіку розвитку сучас-
них світогосподарських процесів, економічна свобода 
залежить і від рівня регулювання ринку електронних 
валют. Країни, які заборонили або стали надмірно 
регулювати криптовалюти, виявилися внизу списку 
рейтингу економічної свободи в 2016–2018 рр., а також 
мають низький ВВП на душу населення. До таких 
країн можна віднести Марокко, Болівію, Еквадор, Кир-
гизстан, Бангладеш. Станом на 2018 р. на світовому 
ринку електронних валют існує 20 основних крипто-
валют, найдорожча і, відповідно, найбільш затребу-
вана – біткоїн. З двадцяти провідних бірж із торгівлі 
криптовалютами як мінімум шість (при цьому най-
більш домінуючих, Binance, OKEx, Bitfinex, Huobi, 
Kucoin, LakeBTC) належать до юрисдикції КНР + 1 до 
Південної Кореї (роки їх створення – від 2013 до 2017) 
і дві, які знаходяться в рейтингу на перших позиціях 
(2017 р.) [7]. «Китайські» біржі характеризуються 
низькими зборами за торгівлю і швидкою обробкою. 
Умови для торгівлі більше ніж сприятливі. Наявність 
значної кількості бірж Китаю дає їм можливість домі-
нувати на ринку електронних валют і певною мірою 
контролювати зовнішню ситуацію на ринках крип-
товалют. Незважаючи на це, Китай має намір увести 
додаткові заходи проти торгівлі криптовалютами на 
своїй території, а саме заборону щодо онлайн-плат-
форм і мобільних додатків. З вересня 2017 р. уряд 
Китаю вже заборонив криптовалюти ICO, Initial coin, 
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але тим не менше не оприлюднена інформація щодо 
біткоїнів та іншу криптовалюту – ефіріум. Ураховуючи 
геополітичні можливості Китаю, можна допустити, 
що КНР може контролювати та вносити дисбаланс на 
міжнародному ринку криптовалют, що все одно буде 
мати позитивний ефект. Це сприятиме ліквідації моно-
полії біткоїнів. Якщо розглядати ринок криптовалют із 
погляду законів конкуренції, то стабільність у вигляді 
домінуючої присутності біткоїну є уявною і не при-
зведе до розвитку, як загалом і всі ринки, на яких немає 
конкуренції. У разі випуску нової електронної валюти 
в Китаї процес буде контролюватися державою і, від-
повідно, певним чином диктувати умови роботи всього 
міжнародного ринку криптовалют. Це буде проявлено 
передусім у процесі регулювання між собою криптова-
лют (встановлення курсів), оскільки «світова ринкова 
справедливість» може бути порушена державним регу-
люванням КНР і гіпотетично впливатиме на встанов-
лення курсів валют. Також на ринку криптовалют при-
сутні тенденції скорочення або заборони операцій у 
певних країнах, наприклад у Росії, Казахстані, Єгипті. 
Певними обмеженнями є вимоги щодо особливостей 
торгівлі на певних ринках, наприклад на біржі GDAX 
відкритий доступ для жителів Великобританії і США, 
ЄС, а для жителів Сінгапура – ні. На китайських біржах 
вимоги й умови більш ліберальні. Ринок криптовалют 
активно розвивається і в Африці. У Зімбабве, напри-
клад, ціна на біткоїни найвища у світі – від 14 тис. 
дол. США, а темпи зростання ринку біткоїнів у Нігерії 

випереджають китайські. Крім того, розвиток ринків 
криптовалют активізуються у ПАР, Анголі. Слід також 
додати про деякі особливості безпеки на ринках крип-
товалют. Притому, що ринок криптовалют уважається 
безпечним і неможливим для спекулювань, у 2014 р. на 
гонконгській біржі Bitfinex відбулася хакерська атака, у 
результаті якої було викрадено 744 408 біткоїнів, і для 
стабілізації ситуації як компенсацію біржа випустила 
тимчасову валюту BTX, аналогічну за ціною бітко-
їнів, таким чином до 2017 р. виконавши свої боргові 
зобов’язання [8]. Розвиток ринку криптовалют може 
призвести до повної заміни паперових грошей переду-
сім через те, що електронні гроші мають кілька особли-
востей, наприклад, криптовалюта біткоїн є повністю 
анонімною й її не можна використовувати двічі, а 
зростання її курсу прогнозується до одного мільйону 
доларів. Аналіз ринку криптовалют як частини сучас-
ного економічного розвитку дає змогу стверджувати, 
що активізація розвитку можлива за відсутності обме-
жень, у першу чергу на державному рівні.

Висновки. Можна припустити, що економіч-
ний комфорт суспільства у вигляді економічної сво-
боди можливий у правильно створених політичних і 
цивільних умовах. Високий рівень свободи і конку-
ренції є необхідною умовою для придушення корупції 
і розвитку суспільства. Очевидно, що для досягнення 
цієї мети необхідно державне втручання за допомогою 
застосування спеціальних правових і адміністратив-
них заходів.
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Иванов Е.И. Теоретические основы диверсификации внешней торговли. В статье освещены подхо-

ды к трактовке сущности диверсификации внешней торговли как фактора реструктуризации национальной 
экономики. Сформулировано авторское определение понятия «государственная политика диверсификации 
внешней торговли». Определены и охарактеризованы основные виды диверсификационных изменений во 
внешнеторговых потоках. Обоснованно определяющее влияние вертикальной диверсификации экспорта 
на обеспечение благосостояния в странах с сырьевой структурой экономики. Проанализированы теории 
международной торговли в контексте обеспечения целенаправленной государственной политики диверси-
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of foreign trade diversification essence as a factor of national economy restructuring. The author's definition of the 
concept “state policy of foreign trade diversification” is formulated. The basic types of diversification shift in for-
eign trade flows are defined and characterized. The decisive influence of vertical export diversification on welfare in 
countries with raw material structure of economy is substantiated. The theories of international trade are analyzed 
in the context of providing a purposeful state policy of export and import diversification.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі не 
існує майже жодної країни світу, яка спромоглася 
досягти високого рівня економічного розвитку, не 
диверсифікувавши експортні й імпортні поставки 
товарів та послуг. В умовах відкритої економіки якісні 
параметри структури зовнішньої торгівлі набувають 
ознак системного чинника впливу на розвиток наці-
онального господарства. Рівень диверсифікації стає 
індикатором не лише економічної безпеки держави, 
а й структури зовнішніх поставок продукції за рів-
нем доданої вартості. Низький рівень диверсифікації 
зовнішньої торгівлі засвідчує монокультурний тип 
національної економіки, яка не спромоглася збудувати 
ефективний промисловий сектор та спеціалізується 
на міжнародних поставках досить обмеженого кола 
переважно сировинної продукції чи товарів із низьким 
рівнем обробки. Водночас індустріально розвинені 
економіки здатні запропонувати ширшу номенкла-
туру товарів і послуг на світовому ринку, в основі якої 
лежить високотехнологічна, наукомістка продукція з 
високим рівнем доданої вартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження актуальних проблем 
формування і реалізації державної політики дивер-

сифікації зовнішньої торгівлі України зробила 
низка вітчизняних учених-економістів, серед яких – 
Н.О. Татаренко [1], Д.С. Назаров [2], Д.А. Довгань 
[3], Л.С. Кутідзе [4], Л.Г. Шемаєва [5] та ін. В їхніх 
наукових працях викладено ґрунтовний аналіз при-
чини диверсифікації експорту, досліджено інерційний 
та інноваційний характер диверсифікації зовнішньої 
торгівлі, окреслено вимоги до побудови ефектив-
ного механізму експортної диверсифікації на регіо-
нальному рівні, запропоновано заходи підвищення 
потенціалу географічної диверсифікації вітчизня-
ного експорту в умовах розгортання торгових війн. 
Однак, віддаючи належне науковим напрацюванням 
вітчизняних учених, необхідно наголосити, що уза-
гальненню теоретичних постулатів диверсифікації 
зовнішньої торгівлі в системі чинників економічного 
зростання досі приділено недостатню увагу.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження 
полягає у визначенні сутності та концептуальних засад 
диверсифікації зовнішньої торгівлі в контексті форму-
вання промислової та зовнішньоекономічної політики 
в країнах із різним рівнем розвитку.

Виклад основного матеріалу. Диверсифікація 
зовнішньої торгівлі розглядається як механізм стабі-
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лізації доходів від ЗЕД у країнах, що розвиваються, 
де частка сировини яскраво виражена в експортному 
кошику. Особливої актуальності диверсифікація набу-
ває для країн, які мають дефіцит платіжного балансу у 
зв'язку з потребою в імпорті низки капітальних това-
рів, напівфабрикатів і споживчих товарів, яких вимагає 
їх промисловий розвиток. Окрім того, національний 
дохід менш розвинутих країн, як правило, більшою 
мірою формується за рахунок експортних поставок.

Сутність самого терміну «диверсифікація» похо-
дить від латинських слів diversus, що означає «різний», 
та facere, що перекладається як «робити» [6, c. 99]. Роз-
криття змісту диверсифікації у зовнішньоторговельній 
сфері на рівні національної економіки знайшло своє 
відображення у наукових доробках низки насампе-
ред зарубіжних учених-економістів. Зокрема, Р. Алі 
та Дж. Алван під диверсифікацією розуміють зміну в 
структурі кошику експортної продукції або країн при-
значення експортних поставок [7, c. 7]. Ж. Бертелемі 
та С. Шовен розглядали диверсифікацію як розши-
рення виробництва й експорту за галузями економіки 
[8, c. 10]. М. Агозін та Р. Алварез визначають дивер-
сифікацію як зміну структури зовнішніх товаропото-
ків країни, що може бути досягнута або шляхом зміни 
наявного експортного/імпортного кошику товарів та 
послуг, або через модернізацію продукції в існуючих 
зовнішньоторговельних потоках [9, c. 2]. А. Денніс та 
Б. Шеферд під експортною диверсифікацією розумі-
ють розширення асортименту продукції, яку суб’єкти 
ЗЕД постачають на зовнішні ринки [10, c. 5]. 

Узагальнивши вищенаведені наукові підходи до 
тлумачення поняття «диверсифікація» у зовніш-
ньоторговельній сфері, визначимо її як розширення 
номенклатури товарів і послуг та географічних век-
торів експортно-імпортної діяльності на загально-
національному рівні. Відповідно, державна політика 
диверсифікації зовнішньоторговельної сфери полягає 
у формуванні механізму оптимізації галузево-геогра-
фічної структури зовнішньоторговельних потоків для 
зниження залежності від кон’юнктури світових ринків 
та забезпечення ефективного товарообміну в системі 
міжнародних економічних відносин.

Основні види диверсифікації зовнішньої торгівлі 
визначаються напрямами потоків товарів та послуг, за 
якими вирізняють диверсифікацію експорту і диверси-
фікацію імпорту, а також структурою зовнішньоторго-
вельних зв’язків, за якою диверсифікацію поділяють на 
товарну і географічну. Водночас товарна диверсифіка-
ція може набувати таких форм (рис. 1):

– горизонтальна – відбувається в межах одного 
сектору економіки країни (сировинного, аграрного, 
промислового) та полягає у реструктуризації експорту 

шляхом додавання нових товарів до наявної номенкла-
тури зовнішніх поставок у межах однієї товарної групи 
для пом'якшення несприятливого впливу кон’юнктури 
світових ринків;

– вертикальна – передбачає перехід між секторами 
економіки (наприклад, від сировинного до промисло-
вого), що тягне за собою розвиток економічної актив-
ності у сфері обробки продукції, маркетингу та інших 
супровідних послуг. Звідси, вертикальна диверсифіка-
ція може розширити ринкові можливості та сприяти 
зростанню, оскільки оброблені товари у цілому мають 
більшу цінову стабільність, ніж сировина [11, c. 32–33];

– діагональна – полягає у розширенні імпортного 
кошика комплектуючих і обладнання для оптимізації 
виробничих процесів підприємств переробної промис-
ловості [12, c. 262].

Вимоги до проведення результативної диверсифіка-
ції на всіх указаних рівнях можуть суттєво відрізнятися 
щодо необхідних капітальних інвестицій, технологій, 
управлінських компетенцій та кваліфікаційних вимог 
до робочої сили. Стале довгострокове зростання екс-
порту потребує як горизонтальної (розширення номен-
клатури), так і вертикальної (перехід від сировинних 
товарів до продукції з більш високою доданою вар-
тістю) диверсифікації. Це може бути досягнуто шля-
хом зміни частки товарів у наявній структурі експорту 
або додавання нових видів продукції до наявного екс-
портного кошику.

Визначальна роль диверсифікації зовнішньоторго-
вельної сфери у забезпеченні розвитку національної 
економіки для країн, що розвиваються, зумовлюється 
тим, що концентрація експортних поставок на обме-
женому колі сировинних товарних груп несе за собою 
ризики коротко- і довгострокового характеру. До корот-
кострокових ризиків належать висока волатильність та 
нестабільність у надходженні валютної виручки, що 
має несприятливі наслідки на макрорівні у вигляді 
скорочення зайнятості, відтоку іноземних інвестицій, 
негативного сальдо торгового балансу, девальваційного 
тиску на курс валюти, прискорення інфляції, зростання 
зовнішньої заборгованості [13]. Що стосується дов-
гострокового періоду, то ризики значної концентрації 
експорту на сировині полягають у поглибленні розриву 
в економічному розвитку між країнами, що розвива-
ються, та провідними країнами – експортерами про-
дукції переробної промисловості, оскільки емпірично 
доведено факт, що відносні світові ціни на сировинну 
продукцію мають низхідний тренд, зокрема протягом 
останніх 140 років вони знижувалися у середньому на 
1% на рік [14, c. 187].

Разом із цим, низький рівень еластичності світо-
вого попиту на сировинну продукцію зумовлює упо-

вільнення темпів зростання валют-
ної виручки навіть за умов висхідної 
цінової кон’юнктури на відповідних 
міжнародних ринках. Із боку про-
позиції необхідно зазначити, що, 
оскільки виробництво сировинної 
продукції не потребує високого рівня 
кваліфікації персоналу та технологіч-
ного вмісту, а також позбавлене коо-
перативних відносин уздовж ланцюга 
створення доданої вартості всередині 
країни, його активізація за сприятли-

Рис. 1. Види диверсифікації зовнішньої торгівлі
Джерело: складено автором
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вої зовнішньої кон’юнктури призводить до незначного 
ефекту макроекономічного зростання у зв’язку з від-
сутністю належного мультиплікативного ефекту.

Отже, експортна диверсифікація та економічне 
зростання можуть бути пов'язані за умови, якщо від-
бувається перехід від експортної залежності щодо 
сировинної та низькотехнологічної продукції до висо-
котехнологічних товарів та послуг із високим рівнем 
доданої вартості. Диверсифікація експорту також може 
позитивно вплинути на економічне зростання завдяки 
формуванню позитивних зовнішніх чинників у нетор-
гових секторах. Ці зовнішні чинники пов'язані з більш 
ефективними стилями управління й удосконаленими 
методами виробництва. Отже, країни з диверсифіко-
ваною структурою експорту мають змогу одержувати 
переваги від використання цих зовнішніх чинників і 
стимулів для формування капіталу, що має наслідком 
більш високі темпи економічного зростання [15].

Важливим чинником економічного зростання зали-
шається диверсифікація імпорту, яка може призвести до 
підвищення продуктивності використання ресурсного 
потенціалу через посилення міжнародної конкуренції. 
Розширення кошику імпортованих товарів за певних 
умов може стимулювати внутрішніх виробників това-
рів-аналогів до підвищення власної конкурентоспро-
можності шляхом раціоналізації виробничих процесів. 
Однак набагато важливіше, що імпортна диверсифі-
кація, яка носить діагональний характер, є важливим 
механізмом залучення іноземних технологій через 
одержання доступу до інноваційного обладнання, агре-
гатів, машин й устаткування. У такому разі диверсифі-
кація імпорту проміжної продукції може вплинути на 
кількість товарів, вироблених на внутрішньому ринку 
(диверсифікація у виробництві) та експорту (диверси-
фікація в експорті). Оскільки імпорт проміжної про-
дукції та експорт виготовлених із неї готових товарів 
є взаємодоповнюючими, захист від імпорту засобів 
виробництва виступає як чинник обмеження експорту 
[16]. Отже, диверсифікація імпорту за рахунок проміж-
них товарів призводить до підвищення продуктивність 
в економіці. Це зростання продуктивності є прямим 
наслідком зростання різновиду імпортної продукції 
через канали кращої взаємодоповнюваності з виробни-
чими потребами національних підприємств та навчаль-
ний ефект від використання зарубіжних технологій.

У контексті аналізу ролі та місця диверсифікаційної 
політики держави у зовнішньоторговельній сфері крізь 
призму економічних теорій слід зазначити, що сама 
концепція диверсифікації суперечить класичним тео-
ріям міжнародної торгівлі, які постулюють ефектив-
ність міжнародної спеціалізації країн на окремих видах 
продукції. Відповідно до теорії абсолютних переваг 
А. Сміта, міжнародна торгівля є вигідною лише за 
умови, коли країни торгують товарами, які в кожній із 
них виробляються з меншими витратами, ніж у країні-
партнері. Тому від міжнародної торгівлі, яка без штуч-
них обмежень природно ведеться між двома країнами, 
виграє кожна з них, хоча й неоднаково [17, с. 48].

Погляди А. Сміта розвинув Д. Рікардо теорією від-
носних преваг, у якій доводив не тільки можливість, а 
й необхідність взаємовигідної торгівлі навіть за наяв-
ності абсолютної переваги однієї країни у виробництві 
обох товарів, адже внутрішні альтернативні вартості 
двох товарів у різних країнах не збігаються, тому вну-

трішнє співвідношення цін до виходу на зовнішній 
ринок теж різниться. Країна отримає виграш, якщо 
відмовиться від виробництва товару, внутрішня аль-
тернативна вартість якого вища, і витрачатиме капітал 
і працю на виробництво товару, внутрішня альтерна-
тивна вартість якого менша.

Пізніше теорія відносних переваг Д. Рікардо 
зазнала модифікації завдяки працям шведських еконо-
містів Е. Хекшера та Б. Оліна, які вивели теорію, сут-
ність якої полягає у тому, що для забезпечення конку-
рентоспроможності країна експортує товари, для яких 
інтенсивно використовуються її відносно надлишкові 
фактори виробництва, й імпортує товари, для яких 
вона відчуває відносний недолік факторів виробництва 
[18, c. 34].

Спроба подолати протиріччя концепцій диверси-
фікації та спеціалізації зовнішньої торгівлі простежу-
ється у сучасній теорії U-кривої, запропонованої Дж. 
Імбзом та Р. Васзаргом, відповідно до якої кожна країна 
на шляху свого розвитку проходить дві стадії: підви-
щення рівня диверсифікації експорту під час переходу 
від сировинно орієнтованого до високотехнологічного 
зростання та посилення міжнародної спеціалізації на 
продукції переробної промисловості, яка з часом здо-
буває найбільше конкурентних переваг на світовому 
ринку [19, c. 83]. Отже, доцільність диверсифікаційних 
зрушень і можливість одержання переваг від міжна-
родної спеціалізації напряму залежать від рівня розви-
тку виробничо-експортного потенціалу країни.

Також зазначимо, що свій внесок в усвідомлення 
необхідності здійснення диверсифікації в зовнішньо-
торговельній сфері зробила теорія конкурентних пере-
ваг М. Портера. Її суть полягає у тому, щоб забезпечу-
вати міжнародну конкурентоспроможність, домогтися і 
залишатися лідером на світовому ринку шляхом вироб-
ництва продукції кращої якості, ніж іти на світовий 
ринок шляхом відносного зниження цін і заробітної 
плати. Можливим такий розвиток М. Портер убачає за 
умови формування кластерів – груп взаємопов’язаних 
компаній, що є географічними сусідами, і пов’язаних 
із ними організацій, які діють у певній сфері, ведуть 
спільну діяльність та взаємодоповнюють один одного. 
Роль держави М. Портер убачає у створенні умов, 
координації та стимулюванні діяльності підприємств 
для формування кластерів [20, c. 638]. Проте, на думку 
автора теорії, підприємства мусять самі створювати та 
підтримувати конкурентну перевагу перед конкурен-
тами інших країн, що не завжди видається об’єктивно 
можливим із причин, які будуть розглянуті нижче. 

Сучасна зовнішньоторговельна політика провід-
них країн світу формується на основі теорій неотех-
нологізму (до яких відносять теорію технологічного 
розриву М. Познера та теорію життєвого циклу Р. Вер-
нона), визначальною метою яких є забезпечення довго-
тривалого зростання національної економіки шляхом 
досягнення лідерства на світових ринках інноваційної 
продукції [31, c. 15]. Оскільки таке лідерство є немож-
ливим без використання і перманентного розвитку 
передових здобутків науки й техніки, то основопо-
ложною функцією держави в зовнішньоторговельній 
політиці (ЗТП) стає підтримка інноваційної діяльності 
суб’єктів ЗЕД, створення сприятливих умов та допо-
мога у просуванні інноваційної продукції на міжна-
родні ринки. Основними інструментами у проведенні 
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такої політики стають державне фінансування НДДКР, 
а також запровадження податкових стимулів активіза-
ції інноваційних процесів. Для країн із низьким рівнем 
технологічного розвитку ця політика доповнюється ще 
одним аспектом – забезпеченням сприятливих умов 
та допомога вітчизняним суб’єктам ЗЕД у залученні 
ззовні найсучасніших технологій із метою активіза-
ції національного потенціалу високотехнологічного 
виробництва.

Висновки. Державна політика диверсифікації 
зовнішньоторговельної сфери полягає у формуванні 
та реалізації організаційно-інституційних засад опти-
мізації галузево-географічної структури зовнішньо-
торговельних потоків для зниження залежності від 
кон’юнктури світових ринків та забезпечення ефек-
тивного товарообміну в системі міжнародних еконо-
мічних відносин. Цілеспрямована політика диверси-

фікації зовнішньої торгівлі залишається засадничим 
чинником забезпечення випереджаючого розвитку для 
країн, що сформували міжнародну спеціалізацію у 
виробництві й експорті сировини і товарів із первин-
ним рівнем обробки. Вертикальні диверсифікаційні 
зрушення у зовнішньоторговельній сфері цих країн 
вирішують завдання мінімізації ризиків від істотних 
цінових коливань, притаманних світовим ринкам сиро-
вини, а також формують передумови для активізації їх 
економічного розвитку на основі поставок продукції з 
висхідними ціновими тенденціями та високою дода-
ною вартістю. Особливої актуальності диверсифіка-
ція набуває для країн, які мають дефіцит платіжного 
балансу у зв'язку з потребою в імпортних поставках 
низки засобів виробництва, напівфабрикатів, спожив-
чих товарів чи, наприклад, енергоносіїв, яких потребує 
їх промисловий розвиток.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА  
И РЕФОРМА СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ  

В КИТАЙСКИХ ЗОНАХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Редько Е.Ю. Определение сферы обращения капитала и реформа системы инвестирования и вло-
жения капиталов в китайских зонах технико-экономического развития. В статье продемонстрировано, 
что перспективы оборота капитала заключаются в том, что после того как бюджетный рычаг поддержит 
крупные вложения средств, вслед за продвижением процесса принятия рыночных принципов в экономике 
динамика этой поддержки постепенно снизится. Модель большого оборота капитала может изменить 
взгляды и способ осмысления проблем сотрудниками ЗТЭР в развитии экономики. Показано, что, в соответ-
ствии с китайским опытом операций с капиталом, можно будет повысить экономический рост, ускорить 
принятие рыночных принципов региональной экономикой, улучшить способ и средства правительственной 
поддержки экономического развития, осуществить здоровое и длительное развитие регионов.

Ключевые слова: зоны технико-экономического развития, модели развития особых районов, модель 
большого оборота капитала, реформа системы инвестирования, бюджетные вложения.

Редько К.Ю. Визначення сфери обігу капіталу і реформа системи інвестування та вкладення 
капіталів у китайських зонах техніко-економічного розвитку. У статті продемонстровано, що перспек-
тиви обігу капіталу полягають у тому, що після того як бюджетний важіль підтримає великі вкладення 
коштів слідом за просуванням процесу прийняття ринкових принципів в економіці, динаміка цієї підтримки 
поступово знизиться. Модель великого обігу капіталу може змінити погляди і спосіб осмислення проблем 
співробітниками ЗТЕР у розвитку економіки. Показано, що, відповідно до китайського досвіду операцій 
із капіталом, можна буде підвищити економічне зростання, прискорити прийняття ринкових принципів 
регіональною економікою, поліпшити спосіб і засоби урядової підтримки економічного розвитку, здійснити 
здоровий та тривалий розвиток регіонів.

Ключові слова: зони техніко-економічного розвитку, моделі розвитку особливих районів, модель вели-
кого обігу капіталу, реформа системи інвестування, бюджетні дотації.

Redko K.Yu. Determination of the sphere of circulation of capital and reform of the system of investment 
and investment of capital in the Chinese zones of technical and economic development. This article demon-
strates that the prospects for capital turnover are that after the budgetary lever will support large investments, fol-
lowing the progress of the adoption of market principles in the economy, the dynamics of this support will gradually 
decrease. The model of a large turnover of capital can change the views and ways of understanding the problems 
of the employees of the TEDZ in the development of the economy. It is shown that, in accordance with the Chinese 
experience of capital transactions, it will be possible to increase economic growth, accelerate the adoption of market 
principles by the regional economy, improve the way and means of government support for economic development, 
and implement healthy, long-term development of the regions.

Key words: zones of technical and economic development, models for the development of special areas, a 
model for large capital turnover, reform of the investment system, and budgetary investments.

Постановка проблемы. Основа оборота капи-
тала – имущество, которым можно распоряжаться, и 
превращение его в капитал, поэтому движущая сила 
капиталооборота – уже накопленные бюджетные сред-
ства. Неизрасходованная движущая сила, поддержива-
ющая движение капитала, – собственно экономическая 
мощь зон развития, а именно нынешние и будущие 
бюджетные ресурсы правительства, которыми можно 
распоряжаться, это так называемое «получение 
выгоды с помощью капитала». Для разрешения про-
блемы каналов привлечения капитала и его количества 
капиталооборот является средством, бюджетные инве-

стиции – базой и предпосылкой для стимулирования 
привлечения капиталов. Следовательно, введение кон-
цепции капиталооборота неизбежно будет затрагивать 
традиционную систему инвестирования и вложения 
капиталов в зонах развития.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Опыт успешного функционирования зон Китая всегда 
находится в фокусе внимания ученых, в частности 
речь идет о таких исследователях, как Бо Чжипин, Ван 
Кай, Ван Хунмо, Ван Циншань, Ван Цзюнь, Ван Цзинь, 
Го Шухун, Гуань Сюелинь, Пи Цяньшэн, У Сюцзюань, 
Ши Яцзюнь. 
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Формулирование целей статьи. Цель статьи – про-
демонстрировать, насколько важно на основе хозяй-
ствования с опорой на капитал решать вопрос при-
ращения инвестиций в капиталооборот зон развития 
Китая, однако первичные операции следует начинать с 
обращения в деньги имущественных запасов.

Изложение основного материала. В последнее 
время в ЗТЭР сферы приложения подконтрольных 
финансовых сил концентрируются в трех основных 
направлениях, а именно в освоении земель, строитель-
стве инфраструктуры (включая хозяйственное имуще-
ство неинфраструктурного характера) и общественном 
имуществе (рис. 1).

После рассмотрения этих трех направлений опреде-
ление сферы капиталооборота становится понятным, 
первый шаг – на основе формы возвращения капитала 
различать характер имущества; точнее говоря, нужно 
разделять сущность хозяйственного и нехозяйствен-
ного имущества.

Хозяйственное имущество может на основе сбыта 
товаров и услуг стабильно получать возврат денег, 
т. е. после амортизации возвращаются инвестиции, 
а получение прибыли обеспечивает эффективность. 
В этом смысле освоение земель и строительство 
инфраструктуры относятся к хозяйственным инве-
стициям. Отличает их то, что возврат инвестиций на 
освоение земель – одноразовое действие (хотя, когда 
походит к концу срок действия права на землю, пра-
вительство может еще раз получить доход от пере-
дачи земли, однако это длительный процесс). В то же 
время при возврате инвестиций в инфраструктуру в 
процессе амортизации наблюдается непрерывный 
денежный расход.

Вложения в нехозяйственное имущество исполь-
зуются при осуществлении социальных функций 
зоны развития, эта часть инвестиций вслед за ходом 
урбанизации в ЗТЭР имеет тенденцию и потребность 
в быстром увеличении. Такого рода инвестиции рас-
сматриваются как бесприбыльные социальные про-
дукты, такие как парки, городские площади и др., как 
полусоциальные продукты, требующие бюджетных 
дотаций и материальной помощи, такие как школы, 
больницы и др.

Чтобы прояснить вопрос, для отражения отноше-
ний между госимуществом и правительственными 
бюджетными инвестициями можно использовать коэф-
фициент инвестиций между разными стоимостями 
(-1,1). Коэффициент вложений С = (доходы – инвести-
ции) / инвестиции. Если С > 0, тогда после финансо-
вых вложений будет прибыль, инвестиции включаются 
в благоприятный оборот; если С = 0, тогда инвести-

ции не будут иметь эффективных результатов, про-
стое воспроизводство или расширенное воспроизвод-
ство определяется способностью к инвестициям; если  
С < 0, тогда инвестиции будут неэффективны, и наобо-
рот, еще придется увеличить расходы, усиливая бюд-
жетную нагрузку и твердость.

Смысл у коэффициента инвестиций обычный. 
Если разложить инвестиции на составные конкретные 
части, то из одиночной выборки коэффициента можно 
немедленно получить вывод о последующем эффекте 
от инвестиций. Если все составляющие коэффициента 
сложить, то можно получить ясное представление о 
тенденциях в финансовых вопросах. Пусть коэффици-
ент инвестиций одной из составляющих будет С, сово-
купность составляющих строительства – n, тогда надо 
лишь посмотреть, будет ли стоимость положительной 
или отрицательной, и можно будет сделать вывод о 
состоянии бюджета:

i

n

iC
�
�

1

.

Независимый коэффициент С не может исполь-
зоваться для того, чтобы делать вывод о характере 
хозяйственного и нехозяйственного имущества или 
можно сказать, что С – всего лишь необходимое усло-
вие для их определения из-за того, что коэффици-
ент на хозяйственное имущество также может быть 
меньше 0, например цена земли при передаче в другие 
руки меньше, чем во время инвестиций в освоение. 
По-другому можно сказать, что смысл коэффициента 
инвестиций заключается в следующем: чем больше 
стоимость С, тем понятнее становится характер хозяй-
ственного имущества. 

Вывод 1: если коэффициент инвестиций С > 0 доста-
точно велик и равен коэффициенту средней обществен-
ной прибыли, то тогда эта часть имущества может 
немедленно участвовать в реализации на рынке капита-
лов, проще говоря, право на получение будущих дохо-
дов от переходного имущества и возможность возврата 
первоначальных инвестиций продается акционерной 
компании, которая допущена к торгам на рынке. Если 
качество имущества достаточно хорошее, после опера-
ций на рынке даже можно получить прибыль. Одновре-
менно с возвратом первоначальных инвестиций права 
на имущество от единоличного владения государством 
переходят в руки предприятия, которое из предприятия 
с единственным собственником превращается в пред-
приятие со смешанной собственностью, завершается 
переход в рыночную систему. В то же время государ-
ственное имущество реализуется, денежные сред-
ства возвращаются в руки правительства, и их можно 
повторно вкладывать, занимаясь обычными делами 

Рис. 1. Направления финансовых инвестиций в зонах развития
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правительства, таким образом, возникает оборот. Это 
идеальное положение. Кстати, напомним: если в зонах 
развития есть такое высококачественное имущество, 
рынок капитала не может отказаться от такой покупки, 
и становится неважно, есть ли у зон развития акцио-
нерные компании, являющиеся каналами привлечения 
капитала.

Вывод 2: если коэффициент инвестиций демон-
стрирует неидеальную ситуацию, то хотя и нельзя 
просто использовать рынок капитала для вхождения в 
капиталооборот, однако стоит лишь посредством субъ-
ективной активности привести коэффициент к самому 
низкому пределу, как станет возможным получить 
такой же результат. Говоря конкретно, когда уровень 
распоряжения хозяйственным имуществом не дости-
гает уровня средней общественной прибыльности (по 
политическим или иным причинам), особенно если это 
имущество носит общественный характер, то в соот-
ветствии с международной практикой можно вступить 
на рынок капитала после достижения уровня обычной 
прибыльности с помощью дотаций правительства и 
таким образом осуществить оборот капитала.

Вывод 3. если с помощью разных видов искус-
ства управления финансами образовать искусствен-
ную систему, чтобы каждый вид прямого бюджетного 
инвестирования отвечал условиям вступления в рынок 
капитала, тогда, говоря теоретически, не будет имуще-
ства, которое нельзя превратить в капитал, и не будет 
разницы между хозяйственным и нехозяйственным 
имуществом. Только в реальной обстановке, когда  
С < 0, чем сильнее будет тенденция k-1, тем выше 
будет давление на искусственную систему после всту-
пления в капиталооборот.

Так называемая искусственная система – это такая 
система операций с оборотом капитала, которая дает 
приемлемый коэффициент окупаемости, в ней проис-
ходит реструктурирование ресурсов, пользующееся 
поддержкой правительства в процессе хозяйствова-
ния, или она похожа на связанные сделки в законных 
пределах. В этой системе оборота происходит повы-
шение способности к переводу накопленного имуще-
ства внутри зоны в денежную форму и повышение 
уровня прибыли, и поэтому она отвечает требованиям 
рынка капитала.

Из вышесказанного следует, что из трех самых 
больших категорий государственного имущества в 
ЗТЭР инфраструктура сравнительно легко вступает в 
оборот капитала через искусственную систему, а вот 
превращение в капитал земельного имущества и соо-
ружений социального характера затруднено.

Возможно, кто-нибудь может сказать, что если в 
искусственной системе, поддерживающей окупаемость 
на рынке капитала, источники ее средств по-прежнему 
нуждаются в бюджетной поддержке, тогда хозяйство-
вание с опорой на капитал, модель большого оборота 
капитала и традиционная модель большого оборота 
средств, по сути, не будет ли старой песней на новый 
лад? Если ответить на этот вопрос на примере прак-
тики зон развития, то это будет более убедительно.

Во-первых, что касается накопленного имущества 
зон развития, то через реализацию на рынке капитала, 
заставляя первоначальные вложения обращаться, можно 
обрести еще большую бюджетную мощь. Если у имуще-
ства, готового к капитализации, имеются большие долги, 

то после нее можно избавиться от цепочки долговых 
обязательств, твердые выплаты процентов уменьшатся, 
также можно будет увеличить финансовую мощь.

Во-вторых, при освоении кредитов, кроме выплаты 
процентов, еще существует проблема возврата капи-
тала, однако после вступления на фондовый рынок 
образуется проблема множественности инвестиций и 
нет проблемы возврата капитала.

В-третьих, использование фондового рынка для 
диверсификации инвестиций, с одной стороны, при-
водит к принятию рыночных отношений в экономике 
ЗТЭР, с другой стороны, характер правительственных 
финансов может из-за сокращения количества прямых 
инвестиций повернуться в направлении общественных 
финансов. Вслед за повышением уровня распоряжения 
имуществом динамика бюджетной поддержки в искус-
ственной системе может снижаться вплоть до полного 
выхода из нее. 

И, наконец, если фондовые компании, скупающие 
накопленное имущество зон развития, контролируются 
государственными предприятиями, большая часть 
распределенных дивидендов еще должна вернуться 
государству, прибыль может превратиться в капитал, 
поэтому себестоимость, действительно используемая 
для поддержки хозяйствования с опорой на капитал, 
меньше чем кажется.

Хотя есть такое количество преимуществ и дости-
жений, однако хозяйствование с опорой на капитал и 
модель освоения с оборотом капитала не могут охва-
тить все сферы. Из-за того, что искусственная система, 
поддерживающая модель большого оборота капитала, 
в итоге будет опираться на бюджет, модель большого 
оборота средств, осуществляемая вместе с займами, 
будет на нее похожа. По-настоящему имеет смысл 
непрерывная маркетизация освоения земель и стро-
ительства инфраструктуры, привлечение капиталов 
без поддержки искусственной системы, только тогда 
модель развития сможет до конца преобразоваться. 
Именно из-за этого на нынешнем этапе определяемые 
внешней обстановкой и первичными условиями обе 
модели развития не противостоят друг другу, а наобо-
рот – дополняют друг друга. Поэтому модель большого 
оборота капитала – это сублимация и эволюция тради-
ционной модели большого оборота средств. 

Хозяйствование с опорой на капитал и хозяйствова-
ние с опорой на займы – эффективные каналы расшире-
ния фондов зон развития, ни одним из них нельзя пре-
небречь. В обычных обстоятельствах хозяйственное 
имущество по возможности использует способ опоры 
на капитал, а превращение в капитал нехозяйственного 
имущества все же требует временного замедления тем-
пов и осмотрительности, и, скорее всего, более подхо-
дящей будет традиционная модель.

Разделим на три части ежегодные финансовые 
ресурс зоны развития F4  следующим образом (рис. 2). 

Виды развития ежегодных инвестиций связаны сте-
пенью важности и срочности и требованиями к вели-
чине суммы и извлекаются из собрания альтернатив-
ных вариантов строительства и развития.

По каждому варианту рассчитывают потребность в 
инвестиции Ai , общая сумма будет:

i

n

iA
�
�

1
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Это общая сумма расходов на строительство и раз-
витие. Хотя эта сумма обязательно должна пройти через 
несколько финансовых лет для выплат, однако если 
говорить о бюджетном плане на данный год, то будет, 
несомненно, большая разница с F4 . Необходимо кон-
кретно исследовать сущность вариантов инвестиций и 
причислить каждый из них к одному из трех вышеука-
занных видов. Порядок таков: для инвестиций, кото-
рые можно обратить в капитал, рассчитывается общая 
сумма средств, требующих поддержки, бюджет фикси-
руется, подписывается договор, осуществляется стро-
ительство с использованием общественного капитала, 
доход от превращения накопительного капитала вклю-
чается в финансовые ресурсы, которыми можно рас-
поряжаться. Еще рассмотрим капиталовложения, под-
держиваемые кредитами. Те, кто может использовать 
банковские кредиты, рассчитывают выплаты по про-
центам, после поступления в фонд погашения опреде-
ляется общая сумма кредита. Наконец, в соответствии с 
критериями безопасной линии привлечения капиталов, 
образуется резервный фонд на случай возникновения 
риска. Оставшееся можно напрямую инвестировать, 
это будет процесс динамичного равновесия (рис. 3).

Формула такова:

F S V mA
K
P

J
Q

Z A
i

n

i4
1

� � � � � � �
�
�� ,

где P – это коэффициент процентов, Q – коэффици-
ент отдачи рынка ценных бумаг, m – итоговое кратное 
число увеличения средств.

Если действовать в соответствии с вышеприведен-
ной схемой, то завершится преобразование системы 
привлечения инвестиций в зонах развития. Его самым 
важным содержанием и смыслом являются такие 
положения:

Разнообразие инвестиций заменило однообразие 
бюджетных вложений.

Поощрение распространения этой политики стиму-
лирует переход к рыночной системе инвестиционного 
поведения.

Равномерность коэффициентов прибыли обще-
ственного капитала способствует систематизации сни-
жения себестоимости у предприятий.

Использование ограниченных финансовых ресур-
сов в качестве рычага приводит к улучшению мастер-
ства в способности к операциям с капиталом.

Негибкость правительственных средств из-за 
финансовых компенсаций переходит в более мягкое 
состояние с сокращениями дотаций и повышением 
уровня управления, в конце концов, посредством 
активности реформ можно избавиться от бюджетной 
зависимости модели освоения земель и осуществлять 
длительное развитие ЗТЭР. Если вышеупомянутая 
система привлечения капиталов будет проводиться 
успешно, то, возможно, она осуществит следующие 
цели разных аспектов.

Более полно разрешит финансовый вопрос разви-
тия в ЗТЭР.

1. Правительство больше не является главным 
инвестором в хозяйственное имущество, его вмеша-
тельство при особых обстоятельствах осуществляется 
лишь для последующей ретировки, т. е. носит заведомо 
краткосрочный характер.

2. Функция правительства – строительство и усо-
вершенствование условий для принятия рыночных 
принципов в регионах, использование финансового 
рычага для маркетизации экономического поведения, а 
не для упрочения нерыночных механизмов.

3. Равенство возможностей для всех субъектов 
рынка в различных областях.

4. Правительство сможет эффективно ограничи-
вать контроль над себестоимостью государственных 
предприятий, на равных участвовать в рыночной 
конкуренции.

Конечно, для реализации этих целей требуется 
время, невозможно все решить одним махом, однако 
указание этих направлений крайне важно.

Выводы. Перспективы оборота капитала заклю-
чаются в том, что после того как бюджетный рычаг 
поддержит крупные вложения средств, вслед за про-
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Рис. 3. Процесс динамического равновесия в ЗТЭР
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движением процесса принятия рыночных принципов 
в экономике динамика этой поддержки постепенно 
снизится, и если говорить о хозяйственном имуще-
стве, то оно сможет постепенно отказаться от под-

держки. Что же касается нехозяйственного имущества, 
то изменение характера правительственной поддержки 
и возможность оборота уже можно считать идеальным 
состоянием. 
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РОЛЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ДЕРЖАВИ

Бошота Н.В. Роль природно-ресурсного потенціалу в розвитку туристичної індустрії держави. 
У статті узагальнено думки українських вчених, виділено принципово важливі для індустрії туризму скла-
дові поняття «природно-ресурсний потенціал», що дало змогу обґрунтувати його як частину запасів наявних 
на визначеній території природних ресурсів країни, що може бути залучена в індустрію туризму за наявнос-
ті економічних можливостей та ефективного використання в ринкових умовах.

Ключові слова: туризм, потенціал, ресурси, природно-ресурсний потенціал, ресурси території.
Бошота Н.В. Роль природно-ресурсного потенциала в развитии туристической индустрии страны. 

В статье обобщены мысли украинских ученых, выделены принципиально важные для индустрии туризма 
составляющие понятия «природно-ресурсный потенциал», что позволило обосновать его как часть запасов 
существующих на определенной территории природных ресурсов страны, которая может быть вовлечена в 
индустрию туризма при наличии экономических возможностей и эффективного использования в рыночных 
условиях.

Ключевые слова: туризм, потенциал, ресурсы, природно-ресурсный потенциал, ресурсы территории.
Boshota N.V. The role of natural resource potential in the development of the tourism industry of the state. 

The article summarizes the thoughts of Ukrainian scientists and highlights the concept of “natural resource poten-
tial” that are essentially important for the tourism industry, which allowed to substantiate it as a part of the reserves 
of the country’s natural resources existing on a certain territory that could be involved in the tourism industry in the 
presence of economic opportunities and effective use in market conditions.

Key words: tourism, potential, resources, natural resource potential, resources of the territory.

Постановка проблеми. Пріоритетний розвиток 
сфери туризму визначено в багатьох стратегічних і про-
грамних документах України не тільки сфери туризму, 
але й сфери соціально-економічного розвитку країни 
[1; 2]. Розвиток туристичної сфери визначено ресурс-
ним потенціалом, який формується за рахунок матері-
альної, трудової, інформаційної, фінансової складової, 
а також багато в чому залежить від природних умов. 
Створення сприятливих умов для розвитку сфери 
туризму є одним з ключових завдань держави та визна-
чається рівнем розвитку й станом ресурсного потен-
ціалу певної території. Світовий досвід підтверджує 
наявні відмінності в рівні розвитку та стану туризму 
різних територій. Володіючи багатими природними 
ресурсами, території мають перспективи для подаль-
шого розвитку всіх елементів ресурсного потенціалу, 
який виступає каталізатором економічного зростання 
та забезпечує високий рівень конкурентоспромож-
ності, тоді як недостатній розвиток процесу форму-
вання, оцінювання ресурсного потенціалу для задово-
лення потреб потенційних туристів може бути одним 
із факторів, який стримує розвиток сфери туризму. 

Ці обставини актуалізують необхідність подальшого 
дослідження та розробки комплексного підходу до 
формування природно-ресурсного потенціалу сфери 
туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефек-
тивна діяльність будь-якого підприємства багато в 
чому залежить від наявних ресурсів (фінансових, мате-
ріальних, трудових), а підприємств туристичної сфери 
ще й від того, якими природними перевагами (еколо-
гія, клімат, рельєф) володіє територія, на якій воно 
проводить свою діяльність. Закономірним є те, що 
проблема природно-ресурсного потенціалу останнім 
часом стала об’єктом пильної уваги науковців. Велика 
кількість монографій, дисертацій, наукових публікацій 
присвячена питанням розвитку туризму в Україні. Але 
дослідження природно-ресурсного потенціалу в кон-
тексті розвитку індустрії туризму проводились недо-
статньо. В процесі роботи над статтею вивчено різні 
погляди на поняття «потенціал», його види, зокрема 
природно-ресурсний, проблеми формування, методику 
оцінки, ефективність використання. Основна частина 
досліджень проводилася в рамках оцінювання потенці-
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алу, наприклад підприємства (Є. Лапін [3], О. Федонін 
[4]), підприємств окремих галузей економіки (Є. Лапін 
[5], Б. Мізюк [6]), регіонів (В. Ковальов, О. Руденко, 
О. Басюк [7]), зокрема туристичних (А. Голод [8]), кра-
їни і загалом національної економіки (В. Савченко [9]).

Проте у більшості авторів немає не тільки єди-
ного трактування поняття «потенціал», але й єдності в 
розумінні його складових, а також сутності природно-
ресурсного потенціалу та підходів до його визначення, 
формулювання системи завдань, яка дасть змогу охо-
пити проблематику природно-ресурсного потенціалу 
для розвитку фірм туристичної індустрії в Україні.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження теоретичних аспектів природно-ресурс-
ного потенціалу як основи розвитку туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Нині туризм – це 
потужна індустрія, в якій задіяні велика кількість спів-
робітників та великий капітал. Хоча обсяг туризму 
у ВВП України становить 1,2–1,6% [10], індустрія 
туризму в сукупності із суміжними галузями (близько 
7% ВВП) є однією з найбільших сфер діяльності з 
надання послуг. Переважно через активний розви-
ток інфраструктури, зокрема транспортної, відкриття 
раніше недосліджених територій, відкриття кордонів 
між державами або спрощення їх перетину. Перера-
ховані фактори в сукупності зі зростаючими доходами 
населення та автоматизацією діяльності, що збільшує 
час на відпочинок і подорожі, дають змогу виводити 
туризм на одну з головних позицій в економіці країни.

Без сумніву, туризм – неоднорідна за своїм складом 
сфера діяльності. Але, будучи каталізатором економіч-
ного розвитку, вона може забезпечити не тільки над-
ходження в бюджет України і регіонів у вигляді подат-
ків, але й сприяти поліпшенню якості життя людей на 
основі використання природних ресурсів, ефективного 
природокористування.

Нині категорія потенціалу в роботах українських 
авторів, перш за все ресурсного напряму, трактується 
як сукупність необхідних для розвитку певних систем 
ресурсів [4]. Для того щоби переконатися в цьому, слід 
звернутися до робіт Н. Калюжної [11; 12], присвячених 
потенціалу загалом та ресурсному зокрема, в яких міс-
титься глибокий аналіз наявних дефініцій [12, с. 110–111]. 
Але, незважаючи на кількість думок з цієї теми, дамо 
характеристику поняття «потенціал» (табл. 1).

Економічний потенціал країни визначається її при-
родними ресурсами, засобами виробництва, трудо-
вими та науково-технічним потенціалом, накопиченим 
національним багатством [13, с. 82].

Таким чином, під терміном «потенціал» в рамках 
статті будемо розуміти джерела, можливості, ресурси 

(кошти, запаси), які використовуються для вирішення 
будь-яких задач. У сфері туризму це визначення роз-
глядається з урахуванням або об’єктів, потенціал яких 
характеризується, або завдань, для розв’язання яких 
може бути використано цей потенціал.

Підтримуємо думку про те, що ресурси – це «дже-
рела і передумови отримання необхідних людям мате-
ріальних і духовних благ, які можна реалізувати за 
наявних технологіях і соціально-економічних відноси-
нах» [14, с. 245]. Подібне визначення дано також у про-
ектах Концепції переходу України до сталого розвитку.

Пропонуємо ввести таке поняття «ресурси терито-
рії для розвитку сфери туризму»: сукупність природно-
кліматичних, історико-культурних та соціально-еконо-
мічних об’єктів, факторів і умов, що використовуються 
для створення конкурентоспроможного туристичного 
продукту, реалізація якого сприяє соціально-економіч-
ному розвитку країни загалом та її регіонів зокрема.

Введення цієї дефініції дасть підставу розглядати 
будь-який регіон країни як туристську дестинацію 
(тобто територію, що вибирає турист для відвідування 
і де йому надається повний комплекс туристичних 
послуг), що динамічним чином розвивається.

Нині в економічній літературі можна виділити три 
напрями дослідження ресурсного потенціалу:

1) ресурсний потенціал як національне багатство 
(його оцінювання проводять за чинниками фізичного, 
природного та людського капіталів);

2) ресурсний потенціал як елемент бізнесу (при-
ймає характер інвестиційного, оцінюється через показ-
ники вкладення і рентабельності інвестицій, тобто із 
застосуванням прибуткового, витратного та порівняль-
ного підходу);

3) ресурсний потенціал як частина економічного 
потенціалу для задоволення потреб суспільства (насам-
перед враховуються соціальні, екологічні та інші сус-
пільні наслідки використання ресурсного потенціалу).

Основні характеристики поняття «ресурсний потен-
ціал», які необхідно враховувати під час дослідження 
цієї категорії, представлені на рис. 1.

Ресурсний потенціал можна розглядати в тери-
торіальному та галузевому аспектах. В рамках тери-
торіального аспекту виділимо такі рівні ресурсного 
потенціалу:

1) ресурсний потенціал окремого суб’єкта економіки;
2) ресурсний потенціал регіону;
3) ресурсний потенціал країни.
У певний період часу для розвитку території можуть 

бути затребувані різні елементи ресурсного потенціалу 
залежно від пріоритетів державної політики та страте-
гій розвитку територій. Туризм повинен не тільки при-

Таблиця 1
Сутність поняття «потенціал»

Об’єкт Сутність

Для підприємства
Максимальний обсяг виробництва, як товарів, так і послуг, в умовах, які забезпечують повне й 
продуктивне використання всіх видів ресурсів, наявних у підприємства, включаючи природні, 
що передбачає максимально можливу ефективність виробничої системи в найкоротші терміни.

Для регіону Обсяг всіх наявних видів ресурсів, а також придбаних у майбутньому, які необхідні для 
вирішення питань соціально-економічного розвитку регіону.

Для країни
Загальна спроможність економіки країни (галузей, суб’єктів бізнесу) проводити бізнесову 
діяльність, виробляти, товари, роботи, послуги, задовольняти попит населення, загальні 
потреби, забезпечувати соціально-економічний розвиток.
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носити вигоду окремим підприємствам, але й сприяти 
соціально-економічному розвитку територій на регіо-
нальному рівні, а особливо на локальному рівні.

На наш погляд, в ресурсному потенціалі країни 
можна виділити природно-ресурсний (екологічний), 
соціальний та економічний.

Природно-ресурсний потенціал значною мірою 
визначає структуру економіки країни та має природну 
історію походження, визначається наявністю при-
родних ресурсів, їх кількістю, якістю, поєднанням і 
споживчою вартістю. Таким потенціалом володіють 
держави через природні особливості, зокрема гео-
графічні, кліматичні, ландшафтні, геологічні. Україна 
є однією з найбільших за площею країн Європи, яка 
володіє всіма видами ресурсного потенціалу. Звісно, 
є як унікальні, так і схожі за характеристиками для 
сусідніх країн об’єкти туристичного ресурсного 
потенціалу.

Природний туристичний потенціал поділяють на:
– лікувально-профілактичний (бальнеологічний, 

фітолікувальний), що сприятливо впливає на стан 
здоров’я туристів;

– рекреаційний, що має позитивний вплив на емо-
ційний стан туристів за рахунок власної унікальності 
та можливостей для відпочинку, спорту й дозвілля;

– окремі природні об’єкти туристичного інтересу;
– природно-антропогенний (змішаний) вид турис-

тичного ресурсного потенціалу, що об’єднує об’єкти 
природного походження, за якими проведені значні 
роботи щодо їх зміни людиною (національні парки, 
дендрарії тощо).

Цей перелік потенціалів, що входять в турис-
тичний природно-ресурсний потенціал країни, не є 
обов’язковим і закінченим, оскільки їх кількість зале-

жить від поставлених цілей, способів 
досягнення і необхідних для цього 
ресурсів.

Таким чином, серед чинників, які 
впливають на формування та розвиток 
туристичної мережі, можна виділити 
природні, соціально-економічні, куль-
турно-історичні (існують й інші кла-
сифікації). Кожна з груп факторів поді-
ляється на більш детальні складові 
елементи. Значення будь-якого фак-
тору важливе й актуальне. Однак у цій 
системі передумов, без сумніву, сут-
тєва роль належить природно-ресурс-
ному потенціалу як визначальному 
та базисному в індустрії туризму. Не 
тільки орієнтація підприємств турис-
тичної сфери на природні ресурси 
сприяє більш ефективному їх викорис-
танню, але й природні фактори мають 

районоутворююче значення, навколо яких формуються 
осередки туристичної спеціалізації економіки країни.

Висновки. Розвиток і розміщення підприємств 
туризму і всього, що прямо або побічно пов’язане з 
індустрією туризму, підпорядковане вирішенню таких 
завдань, як створення умов для якісного відпочинку 
людей з максимальними зручностями, доступними 
послугами; охорона й раціональне використання при-
родних ресурсів.

З огляду на те, що ресурси – це джерело отримання 
необхідних людям благ, а потенціал – сукупність наяв-
них засобів і можливостей досягнення певної мети, 
вирішення поставлених завдань, можна припустити 
наявність тісного зв’язку між поняттями «ресурси» та 
«потенціал», тобто ресурси є базою потенціалу, його 
матеріальною складовою. В ресурсному потенціалі 
країни виділено природно-ресурсний (екологічний), 
соціальний і економічний. Природно-ресурсний потен-
ціал має країна завдяки природним особливостям; він 
має природну історію походження, визначається наяв-
ністю природних ресурсів, їх кількістю, якістю та мож-
ливістю використання для досягнення соціально-еко-
номічного ефекту.

Запропоноване поняття «ресурси території для 
розвитку сфери туризму» істотно відрізняється від 
поняття «туристичні ресурси», оскільки, крім об’єктів 
туризму, воно включає чинники й умови, що сприяють 
розвитку сфери туризму на певній території.

В контексті вищевикладеного напрямом подальших 
досліджень є визначення ефективності використання 
ресурсних можливостей території для розвитку сфери 
туризму, залежності соціально-економічного розвитку 
території від виробництва та реалізації туристичного 
продукту.

Рис. 1. Основні характеристики поняття «ресурсний потенціал»
 

Характеристики поняття «ресурсний потенціал» 
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МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАПРЯМІ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Гоменюк М.О. Менеджмент інноваційної діяльності в напрямі розвитку сільського господарства на ре-
гіональному рівні. У статті досліджено принципи та методику інноваційної діяльності щодо розвитку сільсько-
го господарства на регіональному рівні. Визначено принципові засади реалізації інноваційної політики для роз-
витку сільського господарства у регіоні. З’ясовано, що інноваційний розвиток сільського господарства регіону 
передбачає ефективне використання науково-технічного потенціалу регіону, інтеграцію науки, освіти і виробни-
цтва, технологічну модернізацію економіки на базі інноваційних технологій. Вирішення такого роду завдання ви-
магає створення належних умов: відповідної інфраструктури інноваційної діяльності; сукупності матеріальних, 
технічних, законодавчих та інших засобів, що забезпечують інформаційне, експертне, маркетингове, фінансове, 
кадрове та інше обслуговування інноваційної діяльності. Встановлено, що нині не повною мірою застосовуються 
принципи реалізації інноваційної політики в напрямі розвитку сільського господарства. Окреслено принципи 
державної підтримки інноваційної діяльності у сфері сільського господарства на регіональному рівні. Резюмо-
вано, що реалізація інноваційної політики у сільськогосподарській галузі на рівні регіонів сприятиме зростанню 
економічної ефективності та зниженню ризиків як у галузі, регіоні, так і в Україні загалом. 

Ключові слова: менеджмент, інноваційна діяльність, сільське господарство, регіональний розвиток, 
держава, регіон.

Гоменюк М.А. Менеджмент инновационной деятельности в направлении развития сельского хо-
зяйства на региональном уровне. В статье исследованы принципы и методика инновационной деятельно-
сти по развитию сельского хозяйства на региональном уровне. Определены принципиальные основы реали-
зации инновационной политики для развития сельского хозяйства в регионе. Выяснено, что инновационное 
развитие сельского хозяйства региона предусматривает эффективное использование научно-технического 
потенциала региона, интеграцию науки, образования и производства, технологическую модернизацию эко-
номики на базе инновационных технологий. Решение такого рода задания требует создания условий: со-
ответствующей инфраструктуры инновационной деятельности; совокупности материальных, технических, 
законодательных и других средств, обеспечивающих информационное, экспертное, маркетинговое, финан-
совое, кадровое и иное обслуживание инновационной деятельности. Установлено, что в настоящее время не 
в полной мере применяются принципы реализации инновационной политики в направлении развития сель-
ского хозяйства. Определены принципы государственной поддержки инновационной деятельности в сфере 
сельского хозяйства на региональном уровне. Резюмировано, что реализация инновационной политики в 
сельскохозяйственной отрасли на уровне регионов будет способствовать росту экономической эффектив-
ности и снижению рисков как в отрасли, регионе, так и Украине в целом.

Ключевые слова: менеджмент, инновационная деятельность, сельское хозяйство, региональное разви-
тие, государство, регион.
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Gomeniuk M.А. Management of innovation activity for the development of agriculture at the regional lev-
el. The article explores the principles and methodology of innovative activities for the development of agriculture 
at the regional level. The principal principles for the implementation of the innovation policy for the development 
of agriculture in the region have been determined. It was found out that the innovative development of the region's 
agriculture provides for effective use of the scientific and technical potential of the region, integration of science, 
education and production, technological modernization of the economy on the basis of innovative technologies. The 
solution of this kind of task requires the creation of conditions: an appropriate innovation infrastructure; a set of ma-
terial, technical, legislative and other means that provide information, expert, marketing, financial, human resources 
and other services to innovation. It is established that at present the principles of implementing the innovation policy 
towards the development of agriculture are not fully applied. The principles of state support of innovative activity in 
the sphere of agriculture at the regional level are determined. It is summarized that the implementation of innovative 
policies in the agricultural sector at the regional level will promote economic efficiency and reduce risks both in the 
industry, the region, and Ukraine as a whole.

Key words: management, innovation, agriculture, development of regional, state, region.

Постановка проблеми. Головною особливістю 
сільськогосподарської галузі є масштабність та ефек-
тивність виробництва. Такого роду галузям належить 
вирішальна роль не тільки у виробництві та експорті 
продукції (товарів та послуг), а й у розміщенні продук-
тивних сил, оскільки саме такі спеціалізації економіки 
виконують ключову роль у регіональному економіч-
ному розвитку та притягують до себе допоміжні обслу-
говуючі галузі виробництва. Отже, створення умов для 
інноваційного розвитку сільськогосподарського сек-
тору регіону є одним із найважливіших чинників, що 
сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіо-
нальної соціально-економічної системи, рівня й якості 
життя населення України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз літературних джерел із питань упровадження 
інновацій в сільському господарстві свідчить про те, 
що вивченням цієї проблеми займалося значне коло 
науковців. Так, О.С. Височан та Ю.В. Пікуш [2] ана-
лізували специфіку побудови наукових підходів до 
визначення понять «інновації» та «інноваційна діяль-
ність» у сільському господарстві; О.І. Янковська [3] 
досліджувала принципові основи та особливості інно-
вацій у сільському господарстві; О.В. Кот визначено 
теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного 
сектора економіки та його організаційно-економічне 
забезпечення; А.І. Гордійчук [4] вказано на просторо-
вий інноваційний розвиток галузей сільського госпо-
дарства та ефективність їх функціонування; М.А. Мар-
тинюк та Т.М. Ратошнюк [2] досліджували принципові 
основі інноваційних процесів; В.А. Іванов [5] дослі-
джував методологічні основи інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу; В.В. Лаврук [2] визна-
чено особливості створення інноваційного продукту у 
сільському господарстві; О.В. Дикий виокремив осно-
вні пріоритети та механізм стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку регіонів; Н.І. Анто-
нова, К.Д. Маркіна та Г.А. Бахматова досліджували 
моделі організаційно-економічного механізму санації 
та забезпечення сталого розвитку проблемних тери-
торій; В.В. Томарева-Патлахова указувала на необ-
хідність стимулювання інноваційно-технологічного 
розвитку сільського господарства; А.П. Гайдуцький 
досліджував питання інвестиційної конкурентоздат-
ності аграрного сектору України; Ф. Котлер указував 
на маркетингові принципи побудови інноваційної 
діяльності тощо.

Однак питання щодо побудови ефективної сис-
теми менеджменту інноваційної діяльності в напрямі 
розвитку сільського господарства на регіональному 
рівні залишається невирішеним. Указаний аспект 
слугував підставою для проведення дослідження у 
даному напрямі.

Внаслідок незавершеності процесів адаптації до 
європейських вимог щодо якості та безпечності хар-
чових продуктів, нестійкості торговельних відносин 
із державами-імпортерами конкурентні позиції вітчиз-
няної сільськогосподарської галузі на зовнішньому 
ринку не є стабільними. Низькі темпи техніко-техно-
логічного оновлення сільськогосподарського виробни-
цтва у структурі собівартості виробництва вітчизня-
ної сільськогосподарської продукції мають наслідком 
збільшення вартості невідновних природних ресурсів, 
зростання залежності виробництва від природно-клі-
матичних умов, обмеження доступу товаровиробників 
до фінансових ресурсів. Сезонний характер сільсько-
господарського виробництва потребує додаткового 
залучення запозичених коштів у значних обсягах [8].

Ситуація, що склалася у секторі сільського госпо-
дарства, зумовлює низку викликів, основними з яких є 
необхідність поліпшення умов ведення бізнесу, прове-
дення якісних перетворень, спроможних забезпечити 
підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарського виробництва на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках, продовольчу безпеку держави і набли-
ження до європейської політики у сфері сільського 
господарства.

Сьогодні залишаються невирішеними питання 
вдосконалення форм і методів державної підтримки 
сільського господарства на регіональному рівні, роз-
роблення дієвих інструментів підтримки малих вироб-
ників, сприяння у виході товаровиробників на світовий 
аграрний ринок [8].

За таких умов питання обґрунтування необхідності 
проведення ефективної політики управління іннова-
ційною діяльністю в напрямі розвитку сільського гос-
подарства на регіональному рівні набуває особливої 
актуальності та потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в аналізі принципів та методів інноваційної діяльності 
щодо розвитку сільського господарства на регіональ-
ному рівні.

Зважаючи на мету статті, основним завданням 
дослідження є визначення принципових засад реаліза-
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ції інноваційної політики для розвитку сільського гос-
подарства у регіоні.

Об’єктом дослідження є принципи управління 
інноваційною діяльністю розвитку сільського госпо-
дарства в регіоні.

Теоретичною та методологічною основою дослі-
джень слугували основні положення й розробки вітчиз-
няних учених та зарубіжний досвід із проблем розро-
блення та впровадження інновацій у сферу сільського 
господарства, теорії та практики управління, особисті 
оцінки автора. Було використано монографічний, 
абстрактно-логічний, економічний методи досліджень.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розви-
ток сільського господарства регіону передбачає ефек-
тивне використання науково-технічного потенціалу 
регіону, інтеграцію науки, освіти і виробництва, техно-
логічну модернізацію економіки на базі інноваційних 
технологій. Вирішення такого роду завдання вимагає 
створення належних умов: відповідної інфраструктури 
інноваційної діяльності; сукупності матеріальних, тех-
нічних, законодавчих та інших засобів, що забезпечу-
ють інформаційне, експертне, маркетингове, фінансове, 
кадрове та інше обслуговування інноваційної діяльності.

У сільському господарстві під інноваціями розу-
міється використання нових сортів рослин, порід 
свійських тварин, технологій виробництва в галузях 
рослинництва, тваринництва і переробки сільськогос-
подарської продукції [3, с. 102]. У більш широкому 
розумінні інновації – це кінцевий результат інновацій-
ної діяльності, що реалізується у вигляді нового/вдо-
сконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового 
або вдосконаленого технологічного процесу, що засто-
совується у виробництві та переробці сільськогоспо-
дарської продукції [3, с. 103].

Інноваційні процеси у сільськогосподарській сфері 
пов'язані з досягненням трьох взаємопов'язаних цілей: 
забезпечення продовольчої безпеки; ресурсозбере-
ження; екологічне та соціальне благополуччя сіль-
ських територій [6].

На нашу думку, інноваційний процес – це про-
цес перетворення наукового знання в інновацію, який 
передбачає реалізацію таких етапів: «наука – техніка 
(технологія) – виробництво – реалізація – споживання» 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

наука 

виробництво техніка (технологія) 

реалізація 

споживання 

Рис. 1. Основні засади інноваційного процесу  
в галузі сільського господарства

Джерело: побудовано автором

Інноваційний процес передбачає постійний потік 
перетворення наукових досліджень і розробок у нові 
або поліпшені продукти, матеріали, нові технології, 
нові форми організації й управління та доведення їх до 
використання у виробництві для поліпшення ефекту 

діяльності [9, с. 31]. Інноваційні процеси в системі 
сільського господарства мають свою специфіку. Вони 
відрізняються різноманіттям регіональних, галузевих, 
функціональних, технологічних і організаційних осо-
бливостей [4, с. 76]. Умовами і чинниками, що спри-
яють інноваційному розвитку сільськогосподарської 
галузі, є наявність природних ресурсів, значний нау-
ково-освітній потенціал, ємний внутрішній продоволь-
чий ринок, можливість виробляти екологічно безпечні, 
натуральні продукти харчування [11, с. 95].

Водночас на сучасному етапі розвитку економіки 
України наука та інноваційна діяльність у сільському 
господарстві залишаються недостатньою мірою 
затребуваними. 

Аналіз соціально-економічної ситуації сільськогос-
подарського сектору України останніх років дає змогу 
констатувати, що нині застосовуються застарілі техно-
логії, недосконалі методи і форми організації виробни-
цтва й управління. Зменшилася кількість механічних 
засобів автоматизації сільськогосподарських робіт, 
знизилася інтенсивність процесу освоєння й упрова-
дження інноваційної техніки (технологій) сільськогос-
подарського виробництва підприємствами різної вели-
чини та форм власності. Сьогодні сільськогосподарські 
підприємства воліють за краще закуповувати імпортні 
зразки техніки і впроваджувати закордонні технології, 
проте здебільшого використовують сильно зношену і 
морально застарілу техніку [13, с. 31]. 

Вказані факти посилюють деградацію сільсько-
господарського комплексу, спричиняють зростання 
собівартості і зниження конкурентоспроможності про-
дукції, гальмують соціально-економічний розвиток 
сільської місцевості, що в підсумку призводить до зни-
ження якості життя на селі.

Інноваційні заходи переорієнтації на новий рівень 
сільськогосподарського виробництва мають бути 
істотно доповнені проектами щодо формування єди-
ного середовища, яке стимулюватиме інноваційну 
трансформацію сільськогосподарських територій із 
використанням найсучасніших технологічних можли-
востей розвитку людського потенціалу та його ефек-
тивного використання [2, с. 296]. Дуже важливо, щоб 
був сформований увесь комплекс інфраструктури, що 
супроводжує сучасний бізнес у сільському господар-
стві [10, с. 24].

Слід зауважити, що вкрай низька активність 
інноваційної діяльності пов'язана в тому числі з 
недосконалістю організаційно-економічного меха-
нізму освоєння інновацій. Відсутні відпрацьовані 
механізми щодо впровадження та реалізації сис-
тем науково-технічної інформації, які б відповідали 
наявному стану ринкової економіки, немає апробо-
ваної ефективної схеми взаємодії наукових установ 
зі структурами, які б безпосередньо реалізовували 
інноваційні процеси.

Основним джерелом фінансування фундаменталь-
них досліджень у сфері сільського господарства нині є 
державні інвестиції [5, с. 45].

В Україні інноваційна діяльність на основі дер-
жавного інвестування сільськогосподарської галузі 
реалізується на основі Закону України «Про пріори-
тетні напрями інноваційної діяльності», зокрема п. 
4. ст. 4 «Стратегічні пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності на 2011–2021 роки» і п. 6. ст. 4 «Фор-
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мування середньострокових пріоритетних напрямів»  
«…середньострокові пріоритетні напрями регіональ-
ного рівня спрямовані на вирішення питань забезпе-
чення інноваційного розвитку окремих регіонів» та 
здійснюється за допомогою фінансування організа-
цій, які провадять наукову, науково-технічну, іннова-
ційну діяльність, у тому числі цільового фінансування 
конкретних наукових, науково-технічних програм та 
інноваційних проектів. Фінансове забезпечення інно-
ваційної діяльності може здійснюватися як держав-
ними фондами підтримки, так і фондами підтримки 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, 
створеними юридичними особами та (або) фізичними 
особами, тобто недержавними фондами [1].

Розрізняють дві форми джерел фінансової під-
тримки інновацій: пряме і непряме (посередницьке) 
фінансування (табл. 1).

Державна підтримка інноваційної діяльності є 
сукупністю заходів, які вживаються органами держав-
ної влади відповідно до законодавства України, для 
створення необхідних правових, економічних та орга-
нізаційних умов, а також стимулів для юридичних і 
фізичних осіб, які здійснюють інноваційну діяльність.

У ході аналізу наукових джерел [1; 7–9; 12] нами 
визначено, що державна підтримка інноваційної діяль-
ності у сфері сільського господарства на рівні

регіону повинна здійснюватися на основі таких 
принципів: 

– програмний підхід і вимірність цілей під час пла-
нування і реалізації заходів державної підтримки;

– доступність державної підтримки на всіх ста-
діях інноваційної діяльності, у тому числі для суб'єктів 
малого і середнього підприємництва;

– випереджувальний розвиток інноваційної 
інфраструктури;

– публічність надання державної підтримки інно-
ваційної діяльності за допомогою розміщення інфор-
мації про заходи державної підтримки, що надаються у 
напрямі розвитку інноваційної діяльності в Інтернеті;

– пріоритетність подальшого розвитку результатів 
інноваційної діяльності;

– захист приватних інтересів і заохочення особис-
тих ініціатив громадян (організацій);

– пріоритетне використання ринкових інструмен-
тів і інструментів державно-приватного партнерства 
для стимулювання інноваційної діяльності;

– забезпечення ефективності державної підтримки 
інноваційної діяльності для соціально-економічного 
розвитку регіонів;

– цільовий характер використання бюджетних 
коштів на державну підтримку інноваційної діяльності.

Вказані принципи, на нашу думку, слід доповнити 
такими пунктами:

– оптимізація державної підтримки повинна здій-
снюватися шляхом поєднання різних її форм і способів 
реалізації з урахуванням особливостей суб'єкта інно-
ваційної діяльності, етапів інноваційної діяльності, 
результатів наукової та науково-технічної діяльності, 
що використовуються під час виробництва інновацій-
ної продукції, виду та типу виробленої інноваційної 
продукції та інших показників;

– раціональне надання державної підтримки пови-
нне повністю виключати необґрунтоване фінансування 
аналогічних інноваційних проектів та програм;

У ході постійного вдосконалення форм держав-
ної підтримки та способів її реалізації змінюється 
зовнішнє середовище, розвиваються інноваційні під-
приємства і, як наслідок, поліпшується соціально-еко-
номічна ситуація в регіоні та країні.

Одним з основних документів, що регулює державну 
підтримку інноваційної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств, є «Концепція державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2021 року» та реалізація в її рамках підпрограми «Тех-
нічна і технологічна модернізація, інноваційний розви-
ток» [8], мета якої – забезпечення підвищення інновацій-
ності агропромислового комплексу. Реалізація вказаної 
підпрограми дасть змогу вирішити такі завдання, як:

– стимулювання придбання високотехнологічних 
машин і обладнання;

– створення системи інформаційного забезпечення 
сільського господарства на основі формування інфор-
маційних ресурсів та розширення доступу сільськогос-
подарських товаровиробників і сільського населення 
до консультаційних послуг;

– проведення систематичної підготовки і перепід-
готовки кадрів сільськогосподарського комплексу;

– реалізація заходів, спрямованих на впрова-
дження результатів науково-дослідної роботи сільсько-
господарської науки;

– стимулювання інноваційної діяльності та іннова-
ційного розвитку сільськогосподарського комплексу.

Таблиця 1
Форми джерел фінансової підтримки інновацій

Пряме джерело фінансування Непряме (посередницьке) джерело фінансування
Бюджетні (регіональні, обласні) кошти, кошти з місцевих 
бюджетів 

Податкові пільги і знижки

Державні цільові фонди Податкові кредити
Власні кошти підприємств Кредитні пільги (надання кредитів підприємствам – 

потенційним споживачам інноваційних розробок
Кредити Фінансові санкції за невиконання договорів (конкретних 

відносин) і зобов'язань
Інноваційні інвестиції Лізинг спеціального наукового обладнання 
Спеціальні фонди Митні пільги
Інноваційні іноземні кредити Амортизаційні пільги
Гранти Науково обґрунтоване ціноутворення на науково-технічну 

продукцію
Джерело: побудовано автором на основі [7–9; 12; 14]
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Висновки. Підсумовуючи сказане, відзначимо, що 
головним стратегічним напрямом розвитку сільського 
господарства регіону є впровадження науково-дослід-
ного прогресу та реалізація інноваційних процесів, що 
дають змогу вести безперервне оновлення виробни-
цтва на основі освоєння досягнень науки і техніки. 

Формування системи менеджменту інноваційної 
діяльності в напрямі розвитку сільського господарства 
на регіональному рівні має передбачати реалізацію 
такої політики, яка включатиме: державну підтримку 
у напрямку дерегуляції бізнес-середовища; розши-
рення можливостей доступу сільськогосподарських 
підприємницьких структур до фінансових ресурсів на 
місцевому рівні; розвиток інфраструктури підтримки 
підприємницьких організацій різної величини та форм 
власності; вдосконалення системи інформаційної під-
тримки; розширення можливостей участі сільськогос-
подарських суб’єктів у реалізації проектів державно-
приватного партнерства; підвищення ролі місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування у підтримці розвитку бізнесу у сфері сіль-
ського господарства; вдосконалення процедур ліцензу-
вання та отримання документів дозвільного характеру.

Важливим є й стимулювання інноваційної актив-
ності сільськогосподарських суб'єктів на основі роз-
ширення їх доступу до фінансово-кредитних ресур-

сів, зокрема шляхом надання часткової компенсації 
відсоткових ставок за кредитами, часткового відшко-
дування лізингових, факторингових платежів та пла-
тежів за користування гарантіями, а також створення 
кредитно-гарантійної системи підтримки малого і 
середнього бізнесу.

Реалізація вказаних інноваційних напрямів спри-
ятиме процесам виходу сільськогосподарських під-
приємств України на європейський рівень розвитку, 
поліпшенню бізнес-клімату, зміцненню регіональних 
позицій у загальній структурі вітчизняної економіки, 
підвищенню ефективності малого і середнього бізнесу 
у сфері сільського господарства, у тому числі збіль-
шення його складника в обсягах вітчизняного вироб-
ництва, наповнення доходних частин державного та 
місцевих бюджетів.

Реалізація інноваційної політики у сільськогоспо-
дарській галузі на рівні регіонів сприятиме зростанню 
економічної ефективності та зниженню ризиків як у 
галузі, регіоні, так і в Україні у цілому. 

Зважаючи на вказане, подальші наукові дослідження 
слід спрямувати у напрямі розроблення методологіч-
ного апарату щодо реалізації інноваційної політики 
розвитку сфери сільського господарства, заснованого 
на принципах технічної і технологічної модернізації та 
оптимізації державної підтримки.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). 2012. № 19–20. Ст. 166. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
2. Модель организационно-экономического механизма санации и обеспечения устойчивого развития проблемных 

территорий / Н.И. Антонова, Е.Д. Маркина, Г.А. Бахматова. Научное обозрение. 2015. № 9. С. 295–298.
3. Височан О.С., Пікуш Ю.В. Наукові підходи до визначення понять «інновації» та «інноваційна діяльність» у сіль-

ському господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 101–104. 
4. Гайдуцький А.П. Інвестиційна конкурентоздатність аграрного сектору України. К.: Нора-Друк, 2014. 246 с.
5. Гордійчук А.І. Інноваційний розвиток галузей сільського господарства та ефективність їх функціонування. Науко-

вий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. № 6. С. 44–46. 
6. Дикий О.В. Основні пріоритети та механізм стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів. 

Ефективна економіка. 2011. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=803. 
7. Иванов В.А. Методологические основы инновационного развития агропромышленного комплекса. Экономические 

и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2008. № 2(2). С. 50–59. 
8. Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року / Міністер-

ство аграрної політики та продовольства України. URL: http://www.minagro.gov.ua/apk?nid=24198.
9. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-еконо-

мічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. № 9. С. 30–37. 
10. Лаврук В.В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу. Ефективна 

економіка. 2010. № 5. С. 22–25. 
11. Мартинюк М.А., Ратошнюк Т.М. Інновації в сільському господарстві. Наука й економіка. 2014. № 2(34). С. 94–98. 
12. Томарева-Патлахова В.В. Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку регіонів. Держава та регіони. 

Серія «Економіка та підприємництво». 2012. № 2. С. 196–201.
13. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми. 

2012. № 4. С. 30–33. 
14. Kotler Ph. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. New York: 

Free Pr. 1993. 388 p.



34

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

УДК 658.8

Дейнега І.О.,
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту,
Рівненський державний гуманітарний університет

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ 

Дейнега І.О. Маркетингові інструменти реалізації стратегій освітньої міграції. Описано чинники 
впливу на залучення іноземних здобувачів вищої освіти на навчання в країну. Розглянуто досвід Польщі та 
Австралії стосовно даного питання. Розкрито соціальні аспекти адаптації іноземців – здобувачів вищої осві-
ти. Висвітлено маркетингові інструменти впливу на підвищення інтенсивності освітньої міграції стосовно 
закладів вищої освіти в різних країн.

Ключові слова: стратегія, освітня діяльність, міжнародна діяльність закладів вищої освіти, іноземці – 
здобувачі вищої освіти, освітня міграція, маркетингові інструменти вищої освіти. 

Дейнега И.А. Маркетинговые инструменты реализации стратегий образовательной миграции. Опи-
саны факторы, влияющие на привлечение иностранных соискателей высшего образования на обучение в стра-
ну. Рассмотрен опыт Польши и Австралии в данном вопросе. Раскрыты социальные аспекты адаптации ино-
странцев – соискателей высшего образования. Освещены маркетинговые инструменты влияния на повышение 
интенсивности образовательной миграции относительно высших учебных заведений в разных странах.

Ключевые слова: стратегия, образовательная деятельность, международная деятельность высших учеб-
ных заведений, иностранцы – соискатели высшего образования, образовательная миграция, маркетинговые 
инструменты высшего образования.

Deineha I.O. Marketing tools for implementation of educational migration strategies. The factors of influ-
ence on attraction of foreign applicants of higher education for studying in the country are described. The experi-
ence of Poland and Australia in relation to this issue is considered. The social aspects of adaptation of foreigners-ap-
plicants of higher education are revealed. The marketing tools of influence on increasing the intensity of educational 
migration in relation to institutions of higher education in different countries are highlighted.

Key words: strategy, educational activity, international activity of institutions of higher education, foreigners-
applicants of higher education, educational migration, marketing tools of higher education.

Постановка проблеми. Розвинені країни світу 
(Австралія, США, Канада, Велика Британія, Франція, 
Німеччина тощо) давно оцінили необхідність залу-
чення на навчання у власні заклади вищої освіти (ЗВО) 
іноземних здобувачів вищої освіти. Це було спричи-
нено насамперед постійною соціальною потребою в 
оновленні робочої сили та доцільністю притоку «нових 
мізків» в умовах несприятливої демографічної ситуації 
у цих країнах. Окрім того, широке залучення освітніх 
мігрантів дає змогу суттєво збільшувати доходи наці-
ональних економік і надходження до бюджетів тих 
держав, що впродовж багатьох років реалізують дов-
гострокові стратегії освітньої міграції. Дослідження 
успішного досвіду держав стосовно залучення інозем-
них здобувачів вищої освіти дасть змогу сформувати 
пропозиції щодо реалізації аналогічних заходів вітчиз-
няними ЗВО та органами державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження освітньої міграції та чинників, що її зумов-
люють, є поширеним серед вітчизняних науковців. 
Зокрема, І. Іванова розкриває причини освітньої 
міграції молоді, К. Брезенович та Є. Немеш оціню-
ють наслідки впливу міграційних процесів на еконо-
міку країни, що приймає здобувачів вищої освіти на 
навчання, та країни громадянства, О. Малиновська 
аналізує динаміку зростання обсягів освітньої мігра-
ції українців до Польщі та його причини. Міграційні 

ризики, пов’язані з відтоком соціально мобільної і 
талановитої молоді з України, є предметом досліджень 
С. Мельника. 

Отже, увагу науковців привертають передусім нега-
тивні соціальні чинники, зумовлені відтоком молоді на 
навчання за кордон. Більшість експертів підкреслює, 
що освітня міграція переходить у трудову, що спричи-
няє відтік працездатного населення з країни і в подаль-
шому негативно відобразиться на економічному житті 
держави. Проте водночас малодослідженими залиша-
ються наслідки адаптування досвіду країн, що зуміли 
успішно залучити молодь на навчання, до реалій укра-
їнського освітнього ринку.

Формулювання цілей статті. Метою публікації 
є узагальнення успішного досвіду розвинених країн 
світу із залучення іноземних громадян на навчання у 
ЗВО та формування пропозицій щодо реалізації захо-
дів у цій сфері вітчизняними ЗВО та органами держав-
ної влади. 

Виклад основного матеріалу. Нестабільна макро-
економічна ситуація в країні, пов’язана в першу чергу 
із військовим протистоянням та політичною незлаго-
дженістю, а також низьким рівнем довіри потенційних 
здобувачів вищої освіти до якості вітчизняних освітніх 
послуг і їхніми доходами, труднощами під час працев-
лаштування за фахом, сприяє формуванню позитивного 
рішення випускників українських шкіл продовжити 
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Таблиця 1 
Чисельність іноземних здобувачів вищої освіти, у т. ч. громадян України,  

які навчалися у Польщі в 2005/2006 – 2015/2016 н. рр.

Навчальний рік Іноземні студенти 
всього

Громадяни 
України

у тому числі

жінки студенти першого 
року навчання випускники

2005/2006 10092 1989 1305 461 345
2010/2011 21474 4879 3030 1764 628
2011/2012 24253 6321 3822 2031 815
2012/2013 29172 9747 5861 4067 1210
2013/2014 35983 15123 9120 6495 1641
2014/2015 46101 23392 13639 9364 2163
2015/2016 53119 30589 16938 10905 3380
2016/2017 65793 35584 19461 11108 4526

Джерело: складено за [1]

навчання за кордоном. Пріоритетною країною для здо-
буття вищої, а, останніми роками і початкової вищої 
освіти громадянами України, традиційно залишається 
Польща, що є відносно близькою до України як геогра-
фічно, так і культурно. Частка українських здобувачів 
вищої освіти є найвищою серед усіх іноземних здобу-
вачів вищої освіти цієї країни і в 2016/2017 навчаль-
ному році становила 54,1% (табл. 1). Польські універ-
ситети вже більше десятиліття проводять в Україні 
інтенсивну рекрутингову діяльність та пропонують 
українському абітурієнту перелік сучасних спеціаль-
ностей за відносно невисокими цінами. Саме тому 
кількість громадян України, що навчається у Польщі, 
за ці роки зросла майже у вісімнадцять разів, причому 
найбільш стрімко число здобувачів вищої освіти збіль-
шилася саме у 2014/2015 н. р., коли на сході України 
розпочалися військові дії (табл. 1).

Найпопулярнішими профільними напрямами для 
іноземних студентів у Польщі є менеджмент (12,25%), 
медицина (11%), міжнародні зв'язки (8,81%), туризм та 
рекреація (7,15%), економіка (6,24%) [2]. 

Часто українські студенти в Польщі поєднують 
роботу з навчанням, що позитивно сприймається 
польськими роботодавцями. За даними досліджень, 
81% респондентів, що навчаються у Польщі, працю-
ють і лише 19% займаються виключно навчанням [3]. 
Вони працевлаштовуються у сфері послуг, торгівлі, 
гастрономії або логістики. Рівень заробітної плати від-
носно високий, адже мінімальна погодинна ставка в 
2018 р. в Польщі становить 13,7 злотих брутто (при-
близно 100 грн. за годину). Крім того, польські праце-
давці пропонують студентам гнучкий графік роботи. 
Така зацікавленість у молодих кадрах зумовлена най-
нижчим за останні роки рівнем безробіття та водночас 
демографічним спадом у країні [4].

Українські студенти вибирають Польщу через 
можливість у подальшому простіше інтегруватися в 
Євросоюз. Це підтверджується даними дослідження 
Інституту суспільних відносин, яке проводилося серед 
українських студентів у Польщі. Більше 30% після 
закінчення польських університетів планує працю-
вати в одній із країн Європейського Союзу, а поверта-
тися до України – лише 7% респондентів. Опитування 
показує, що українці вибирають навчання в Польщі 
через незадовільні умови життя в Україні та бажання 
отримати диплом в одній із країн Європейського 

Союзу. Респонденти визнають, що на їхнє рішення 
впливає не так якість освіти, як нижчі витрати на 
життя, ніж в інших країнах Співтовариства, а також 
можливість отримання стипендії чи навіть безплат-
ного навчання [5]. 

За всіх позитивних для польської економіки боків 
такого збільшення українських здобувачів вищої 
освіти польські науковці звертають увагу на посилення 
соціальної напруги, що викликана зростанням конку-
ренції на ринку праці за рахунок українців. За даними 
досліджень, у середньому 54% польських студентів 
бояться конкуренції на ринку праці з боку українців. 
Найбільші побоювання існують у Вроцлаві (70% усіх 
опитаних), а найменші – у Катовіце (40%) [6]. Ситуа-
ція зумовлена тим, що українська молодь краще моти-
вована, ніж польська, оскільки їй необхідно докласти 
більше зусиль, щоб залишитися жити в Євросоюзі, ніж 
полякам. 

Попередні факти засвідчують, що польські ЗВО 
змогли чітко ідентифікувати потреби українського 
здобувача вищої освіти та використати всі негативні 
явища, що присутні зараз в Україні, на свою користь. 

Для просування власних освітніх продуктів поль-
ські ЗВО широко використовують засоби маркетинго-
вого комплексу (табл. 2).

Як видно з рекомендованих польським науковцем 
заходів, найбільша увага серед складників комплексу 
маркетингу, що застосовують польські заклади вищої 
освіти для залучення іноземних студентів, приділя-
ється використанню під час просування їхніх освіт-
ніх послуг на міжнародному ринку іноземної мови та 
формуванню міжнародного образу ЗВО (від назви до 
управління якістю його освітніх послуг). Вплив мож-
ливості широкого вибору мов на вибір місця навчання 
є досить суттєвим, оскільки, з одного боку, створює 
образ організації, що дбає про потреби потенційних 
клієнтів, а з іншого – сприяє формуванню більш ефек-
тивної комунікації між ЗВО та абітурієнтом.

Ураховуючи цей факт, польські ЗВО розширюють 
можливості вибору мов на власних сайтах. Пере-
важно це англійська, проте є випадки, коли користувач 
може обрати українську, російську чи китайську мови 
[7, с. 272]. 

Пріоритетним географічним ринком Польщі для 
просування освітніх послуг залишається Східна 
Європа (Україна, Білорусія, Росія). Вона поки що 
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займає відносно невисоку участь у міжнародному 
поділі іноземних здобувачів вищої освіти. Найкращим 
місцем навчання 21% іноземних студентів уважають 
США, хоча їхня частка ринку знизилася. Австралія 
обслуговує Південно-Східну Азію, Франція – Пів-
нічну і Західну Африку, Німеччина – Східну Європу 
та Туреччину. Однією з важливих причин для навчання 
за кордоном є підвищення рівня володіння мовою, осо-
бливо англійською, яка має високі показники викорис-
тання навіть у неангломовних країнах. Це пояснює, 
чому англомовні країни залучають найбільшу частку 
іноземних студентів. Подібним чином, країни, які про-
понують англомовні програми, залучають більше іно-
земних студентів [8].

Багато чинників, що впливають на міграцію студен-
тів, виходять за рамки політики, тоді як політика, спря-
мована на зменшення витрат на міграцію, має обме-
жений ефект. Політика відкритої візи, яка дає змогу 
іноземним випускникам залишитися у країні після 
закінчення навчання, є чинником залучення більшої 
кількості найкращих освітніх мігрантів. 

Для приймаючих країн більша частина виграшів від 
навчання іноземних здобувачів вищої освіти матеріа-
лізується лише тоді, коли випускники залишаються у 
країні на роботу. Частки іноземних здобувачів вищої 
освіти, котрі залишаються працювати в приймаючій 
країні, коливаються від 20% до 35%. Одне американ-

ське дослідження спрогнозувало, що збільшення кіль-
кості іноземних здобувачів вищої освіти на 10% при-
зведе до подальшого збільшення кількості офіційних 
мігрантів до 0,9% [9]. Таким чином, залучення здобу-
вачів вищої освіти є одним зі способів отримання ква-
ліфікованих працівників з-за кордону.

Найвдалішою у світі щодо залучення іноземних 
здобувачів вищої освіти вважається рекрутингова полі-
тика Австралії. Ця країна є популярним освітнім цен-
тром для студентів з усього світу. У 2015 р. в Австралії 
було зараховано 645 185 іноземних здобувачів, з яких 
переважна більшість навчалася у закладах вищої освіти 
(272 095 осіб), дещо менше – сектор професійно-тех-
нічної освіти та професійного навчання (169 700 осіб), 
курси інтенсивного вивчення англійської мови для іно-
земних студентів ELICOS (145 298 осіб) та шкільна 
освіта (20 596 осіб). Переважна більшість іноземців – 
китайці (170 212 осіб), на другому місці – вихідці з 
Індії (72 504 особи) [10].

Багато нових мігрантів зосереджено навколо уні-
верситетів у Сіднеї та Мельбурні. Найбільшою про-
блемою у реалізації освітньої діяльності університе-
тів експерти сьогодні вважають забезпечення житлом, 
оскільки наявне не може задовольнити кількісно 
наплив освітніх мігрантів, тому австралійський уряд 
інвестує у розвиток інфраструктури. У 2018 р. міністр 
освіти С. Бірмінгем заявив, що у цьому році в Австра-

Таблиця 2
Інструменти та складники маркетингового комплексу університету в межах його міжнародної діяльності

Складники
маркетингового 

комплексу
Заходи, що реалізовуються

Продукт – пропозиція, що включає інтернаціональні освітні програми;
– гнучкі навчальні технології, що дають змогу розвивати міжнародні і міжкультурні 
компетенції;
– доступ до іноземних дидактичних матеріалів та освітніх засобів;
– система підтримки іноземних студентів, включаючи допомогу в організації перебування у 
приймаючій країні;
– організація дидактичного процесу, що забезпечує мобільність;
– іноземні сертифікати, акредитації, що підтверджують міжнародну якість, визнання 
кваліфікації, надбаної за кордоном;
– назва університету та логотип іноземною мовою, його міжнародний образ 

Ціна – платіжна політика для інтернаціональної освітньої програми;
– стратегія цін на послуги з міжнародним виміром;
– доступ до спільного фінансування з боку зовнішніх фондів 

Розподіл – освітня та побутова інфраструктури;
– філії, закордонні центри;
– іноземні служби – посередники для залучення студентів;
– використання Інтернету для просування інтернаціоналізованих освітніх програм

Просування – реклама у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, рекламні матеріали іноземними мовами;
– веб-сайт іноземними мовами;
– використання порталів соціальних мереж для просування інтернаціоналізованої рекламної 
діяльності;
– організація міжнародних семінарів, наукових конференцій, лекцій іноземними мовами;
– підготовка повідомлень для вітчизняних та закордонних ЗМІ, участь в екологічних 
проектах;
– участь у міжнародних експертизах;
– участь у міжнародних освітніх ярмарках та змаганнях, використання поштового маркетингу, 
розсилок; 
– організація навчальних практик та стажування у міжнародних підприємствах та установах;
– організація інтеграційних, спортивних та культурних заходів для багатокультурного 
академічного середовища;
– курси іноземних мов

Джерело: опрацьовано на основі [7, с. 270]
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лії навчатиметься близько 510 тис. іноземних сту-
дентів із більше ніж 190 країн. Він уважає, що «між-
народна освіта має дуже велике значення для зв'язків 
між людьми та обміну знаннями між Австралією та 
рештою світу» [11].

Серед основних чинників, що приваблюють інозем-
ців на навчання у цю країну, експерти виділяють такі: 1) 
ВОЗ Австралії мають високий світовий рейтинг, шість 
австралійських університетів знаходяться у 100 найпо-
пулярніших рейтингах світових університетів 2018 р., 
тому вони є конкурентоспроможними як для австра-
лійських, так і для іноземних студентів; 2) спрощені 
процедури документообігу; 3) можливості викорис-
тання різних форм фінансової підтримки, розроблених 
спеціально для іноземних здобувачів вищої освіти; 
4) налагоджені комунікації між діючими та мину-
лими здобувачами вищої освіти, що дає змогу легше 
адаптуватися до навчання; 5) багатокультурна країна, 
доброзичливі люди; 6) можливість працювати під час 
навчання не повний робочий день за мінімальної заро-
бітної плати 17,7 дол. США за годину [12]. Недоліком 
можна вважати високі ціни навчання, проте в деяких 
австралійських університетах вони є дещо нижчими, 
ніж середня плата за навчання для іноземців – здобува-
чів вищої освіти в США або Великобританії. 

Австралійський уряд вибрав стратегію залучення 
іноземців на навчання як базову стратегію розвитку 
економіки країни. Згідно зі статистичними даними, у 

2017 р. за рахунок іноземних здобувачів освіти австра-
лійська економіка отримала рекордну суму – 24,7 млрд. 
дол. США. Ця стаття доходів є третьою після надхо-
джень від торгівлі залізною рудою і вугіллям [13]. 

Висновки. Викладений вище матеріал дає змогу 
зробити такі висновки та узагальнення. Залучення 
іноземців на навчання дає змогу суттєво підвищити 
надходження до державного бюджету, сприяє еконо-
мічному зростанню країни, інтенсифікує обмін зна-
ннями та інформацією. Ефективність заходів із залу-
чення іноземців на навчання буде залежати як від ЗВО, 
так і від рішень державної центральної та місцевої 
влади. Основними заходами, що повинні реалізувати 
вітчизняні ЗВО, є адаптування власних комунікацій-
них каналів до мовних потреб потенційних абітурі-
єнтів, передусім створення якісного контенту англій-
ською мовою, запровадження англомовних освітніх 
продуктів, реалізація заходів із підвищення іміджу на 
світовому ринку освітніх послуг. Органи центральної 
державної влади повинні забезпечити законодавчу 
підтримку роботи вітчизняних ЗВО із цим освітнім 
сегментом, що переважно полягає у створенні спри-
ятливих організаційних умов перебування іноземців в 
Україні. До завдань місцевих органів влади належить 
створення доброзичливої атмосфери, якісної інфра-
структури, робочих місць, на які могли б претендувати 
здобувачі вищої освіти, а також забезпечення інформа-
ційного супроводу. 

Список використаних джерел:
1. Малиновська О.А. Сучасна міграція українців до Польщі та пов’язані з нею виклики. URL: http://lv.niss.gov.ua/

content/articles/files/migrats_Pol-fbd2a.pdf.
2. Rekordowa liczba ukraińskich studentów na polskich uczelniach. URL: http://niezalezna.pl/88709-rekordowa-liczba-

ukrainskich-studentow-na-polskich-uczelniach.
3. Gierko V. “Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polscefile. 

URL: C:/Users/Admin/Desktop/2093-7495-1-PB.pdf.
4. 35 tys. Ukraińców na polskich uczelniach. A gdzie znajdą pracę? URL: https://www.kariera.pl/artykuly/35-tys-ukraincow-

na-polskich-uczelniach-a-gdzie-znajda-prace/.
5. Ukraińcy studiujący w Polsce chcą jechać na Zachódhttps. URL: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukraincy-studiujacy-

w-Polsce-chca-jechac-na-Zachod-4131639.html.
6. Polscy studenci boją się konkurencji z Ukrainy. URL: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polscy-studenci-boja-sie-

konkurencji-z-Ukrainy-7544265.html.
7. Pluta-Olearnik M. Komunikacja marketingowa w procesie umiędzynarodowienia uczelni. Handel wewnętrzny. 2016. 

№ 3(362). Р. 266–275. 
8. Global wage differences and international student flows / M.R. Rosenzweig, D.A. Irwin, J.G. Williamson. Brookings 

Trade Forum. 2006. Р. 57–86.
9. Dreher A., Poutvaara P. Foreign students and migration to the United States. World Development. 2011. № 39 (8). 

Р. 1294–1307. URL: 10.1016/j.worlddev.2010.12.001.
10. Іnternational students in Australia. URL: https://www.studiesinaustralia.com/studying-in-australia/why-study-in-

australia/international-students-in-australia.
11. Australia's international student intake numbers on “record-breaking run” in 2018. URL: https://www.sbs.com.au/news/

australia-s-international-student-intake-numbers-on-record-breaking-run-in-2018.
12. 9 things every international student should know about Australia. URL: https://www.timeshighereducation.com/student/

advice/9-things-every-international-student-should-know-about-australia.
13. Maslen G. Foreign students’ economic contribution soars by 22%. URL: http://www.universityworldnews.com/article.

php?story=20180410110537639.



38

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

УДК 658:005.922.1:33

Максимюк М.М.,
аспірант кафедри обліку і аудиту,

Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ НА РІВЕНЬ ЇХНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Максимюк М.М. Вплив особливостей розміщення підприємств аграрного сектору Івано-Франків-
щини на рівень їхньої економічної безпеки. У статті досліджено рівень диференціації показників діяль-
ності підприємств Івано-Франківської області з погляду економічної безпеки в розрізі районів та проведено 
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райони області з огляду на кількість підприємств, їх співвідношення та величину питомої прибутковості. 
Проаналізовано динаміку чисельності зайнятих працівників як альтернативний варіант оцінки стану розви-
тку та рівня економічної безпеки в аграрній сфері. На основі бальної шкали визначено найбільш економічно 
захищені райони області в галузі сільського господарства.
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Постановка проблеми. Потенційна стабільність 
діяльності суб'єкта господарювання багато в чому 
визначається станом його економічної безпеки. Існу-
ють загальновідомі підходи до оцінки економічної без-
пеки (індикаторний, ресурсно-функціональний, наяв-
ність чистого прибутку та ін.), але не існує єдиного 
загальноприйнятого методу оцінки. Рівень економіч-
ної безпеки підприємства залежить від того, наскільки 
ефективно його керівництво спроможне уникнути 
можливих загроз та реалізувати можливості, проте з 
погляду сільського господарства одними з ключових 
чинників підприємницького успіху та, відповідно, еко-
номічної безпеки є територіальне розміщення та забез-

печеність земельними ресурсами, тому актуальним є 
порівняння та врахування взаємовпливу економічної 
безпеки на різних рівнях економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем економічної безпеки суб’єктів різних 
рівнів управління економікою присвячено публікації 
низки вчених, серед яких: Л.І. Абалкін, О.В. Ареф’єва, 
В.М. Геєць, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Т.Г. Василь-
ців та ін. У їхніх працях основна увага приділена винят-
ковій оцінці конкретного суб’єкта без урахування між-
галузевих та міжрівневих звя’язків. Тому існує проблема 
оцінки міжрівневого впливу щодо забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств та аграрної сфери зокрема. 
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Формулювання цілей статті. Відповідно до 
поставленої мети, визначено такі завдання: 

– визначити найбільш практичні механізми та під-
ходи до оцінки економічної безпеки, придатні для 
використання на різних рівнях економіки; 

– дослідити показники-індикатори рівня економіч-
ної безпеки підприємств у розрізі районів Івано-Фран-
ківської області; 

– визначити найбільш економічно безпечні райони 
області;

– сформувати висновки.
Виклад основного матеріалу. Як методичну 

основу дослідження економічної безпеки використо-
вують ресурсно-функціональний підхід до оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємств, відповідно 
до якого здійснюється оцінка рівня економічної без-
пеки підприємства на основі оцінювання ефектив-
ності використання корпоративних ресурсів [1, с. 143]. 
Наявність значного переліку доступних сучасним під-
приємствам ресурсів за спроби охоплення всіх їхніх 
функціональних складників призводить до розмиття 
поняття економічної безпеки. Питання оцінки ефек-
тивності діяльності не є винятком. Навпаки, перелік 
найбільш перспективних цілей використання більш 
широкий. Економічна безпека підприємства не може 
характеризувати відсутність загроз як таких, адже це 
є неможливим у практичній діяльності. Тобто «рівень 
захищеності» характеризує рівень можливих потен-
ційних загроз, або ж тих із них, що «не можуть бути 
органічно усунуті в межах економічної стратегії даної 
соціально-економічної системи» [2]. Часто еконо-
мічна безпека трактується як стан захищеності еко-
номічних інтересів, а головний інтерес в економічній 
сфері (як для підприємства чи фізичної особи, так і 
для держави у цілому) є подальше відтворення свого 
існування, а тому у центр визначення економічної без-
пеки ставлять саме категорію економічного відтво-
рення [3]. Тому одним із найбільш концентрованих 
підходів до оцінки економічної безпеки є орієнтація 
на наявність прибутку підприємства. Такий критерій 
показує рівень дотримання основних інтересів під-
приємства і може свідчити про його приналежність до 
сукупності економічно результативних, а отже, й без-
печних підприємств, адже «прибуток підприємства, 
будучи абсолютною величиною, можна розглядати як 
підставу, передумову для висновку про перебування 
підприємства в економічній безпеці. Підставою для 
подібного твердження є той факт, що наявність при-
бутку свідчить про позитивні результати використання 
ресурсів підприємства, що дає йому змогу відшкоду-
вати витрати на виробництво та реалізацію продукції, 
вносити необхідні платежі до бюджетів різних рівнів 
і принаймні забезпечити просте відтворення капіталу 
й робочої сили. Отримання підприємством прибутку 
свідчить про узгодження до певної міри його інтересів 
з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища» [4]. 
Головною ціллю в економічній сфері як для фізичної 
особи та підприємства, так і для держави є відтворення 
свого існування, тому в центр визначення економічної 
безпеки низка вчених ставить категорію економічного 
відтворення, зокрема фахівці Українського центру еко-
номічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, 
які пропонують таке визначення економічної безпеки 
держави: «Наявність у державі достатніх можливостей 

для забезпечення репродукції виробничого потенціалу 
в промисловості, сільському господарстві та в усіх сфе-
рах докладання соціально корисної праці … а також 
для забезпечення стабільності суспільного ладу, суве-
ренності держави» [5, с. 183]. Водночас величина при-
бутку (абсолютна чи виключно факт його наявності) на 
мікрорівні (рівні конкретного підприємства) не може 
бути показником рівня економічної безпеки, а ско-
ріше є своєрідним бінарним індикатором на мікрорівні 
щодо виконання підприємством як системою свого 
основного завдання. Очевидно, що з погляду еконо-
мічної безпеки саме на мікрорівні (підприємстві) необ-
хідним є подальше порівняння розміру отриманого 
прибутку до капіталу підприємства чи витрат вироб-
ництва (або собівартості послуг) тобто використання 
показників рентабельності. Проте на регіональному 
рівні показник сукупного отриманого прибутку є більш 
актуальним із погляду економічної безпеки, адже тоді 
від характеризує сукупність економічно успішних під-
приємств, матеріальний обсяг отриманих результатів, 
який за відносної рівноваги розподілу різних ресурсів 
по адміністративно-територіальних одиницях може 
бути своєрідним результуючим показником, який відо-
бражатиме і рівень економічної безпеки такого регіону. 
Під економічною безпекою на регіональному рівні 
вважатимемо «комплекс умов і факторів регіональної 
економічної системи, які забезпечують стабільний і 
ефективний соціально-економічний розвиток, захист 
від дії дестабілізуючих чинників, раціональне викорис-
тання економічного потенціалу регіону та реалізацію 
інтересів його територіальних систем» [6]. Із погляду 
економічної безпеки в галузі сільського господарства 
загальний рівень прибутку відображає наявність та 
рівень використання відповідних ресурсів (передусім 
земельних, які є основою сільського господарства), 
показує рівень економічного розвитку регіону у цілому, 
що стосується таких важливих складників як наявність 
відповідної інфраструктури (як загальної, так і специ-
фічної), технічного забезпечення та інших суттєвих 
чинників впливу на розвиток галузі на регіональному 
рівні. Структуру та динаміку кількості прибуткових 
сільськогосподарських підприємств в області в розрізі 
районів наведено в табл. 1.

Позитивними є показники частки прибуткових 
підприємств у регіоні, що трактуватимемо як потен-
ційну основу економічної безпеки сільськогосподар-
ської галузі області. Єдиним винятком є показники 
по Галицькому районі, де частка прибуткових підпри-
ємств є найменшою і своїм максимальним рівнем (50%) 
менше навіть найнижчого порогу частки прибуткових 
сільськогосподарських підприємств в області – 60%. 
Загалом частка прибуткових підприємств в області є, з 
одного боку, відносно високою – 80–90%, але з ураху-
ванням особливостей сільськогосподарської галузі як 
низькоспекулятивної та ресурсозатратної і досить спе-
цифічної сфери загальний результат може бути вищим 
(кращим), ніж кожне п’яте збиткове підприємство. 

Можемо констатувати незначний сільськогоспо-
дарський потенціал Рожнятівського, Надвірнянського, 
Косівського, Калуського та Долинського районів з 
огляду на незначну кількість сільськогосподарських 
підприємств у них. Проте основну оцінку, опираю-
чись на теоретичну основу, наведену на початку статті, 
формуватиме загальний обсяг прибутку підприємств у 



40

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

розрізі районів як основний показник «сприятливості» 
району та рівня його економічної безпеки в сільсько-
господарській галузі. 

Протягом аналізованого періоду лідерство за пито-
мою часткою отриманих прибутків займають Калусь-
кий (27,8%; 40,9% та 19,7% відповідно у 2014, 2015 та 
2016 рр.) та Рогатинський (15,2%; 11,4% та 30,5%) 
райони. Суттєву частку становлять прибутки Тисме-
ницького, Тлумацького та Городенківського районів. 
Зважаючи на кількість підприємств у даних районах, 
зазначимо системоутворюючу роль єдиного сільсько-
господарського підприємства рослинництва в Калусь-
кому районі, що показує результати на рівні найбільш 
продуктивних районів. Інший лідер даного критерію 
оцінки – Рогатинський район – має відносно велику 
кількість підприємств, що займаються рослинництвом, 
а саме 14, 12 та 13 підприємств відповідно. Також від-
носно значна частка підприємств (зокрема, прибутко-
вих) зосереджені в Коломийському та Снятинському 
районах, які мають значно нижчу питому частку при-
бутків. Тобто за подібних кількісних характеристик 
райони мають різну питому частку прибутків підпри-
ємств, що свідчить про їх диференціацію за іншими, 
якісними чинниками, що впливають як на діяльність 
аграрних підприємств (що займаються рослинни-
цтвом), так і на рівень їхньої економічної безпеки. 
Обов’язковим під час проведення подібного структур-
ного аналізу сукупності даних є врахування можливих 
практичних похибок, що виникають у процесі струк-
турного аналізу даних, серед яких є від’ємні величини, 
а саме часткової невідповідності отриманих результатів 
фактичним даним [8, c. 84], проте загальна структура 
й отримані результати в контексті даного дослідження 
є прийнятними з огляду на визначення лідируючих 
районів не конкретизації отриманих значень. Це також 
є типовою помилкою під час використання проміжних 

результатів подібного методу для подальшого застосу-
вання індексів та питомих коефіцієнтів.

Додатковим показником, який характеризуватиме 
рівень розвитку аграрних підприємств та ступінь їх 
економічної безпеки, виступатиме чисельність їхнього 
персоналу, зокрема того, що безпосередньо задіяний у 
виробництві (вирощуванні). Статистика даних показ-
ників наведена в табл. 2.

Із даних, наведених у табл. 2, спостерігаємо суттєву 
чисельність зайнятих працівників на єдиному підпри-
ємстві Калуського району – 486–665 осіб, майже 20% 
усієї чисельності працівників області. Значна кількість 
працівників галузі (загалом рослинництва та тварин-
ництва) спостерігається також і в Коломийському, 
Рогатинському та Снятинському районах. 

Чисельність працівників галузі попри свій соціаль-
ний характер є й показником рівня розвитку галузі та, 
відповідно, її значущості, важливості, рівня потенційної 
підтримки, а отже, й економічної безпеки. Якщо на рівні 
підприємства використання такого показника буде необ-
ґрунтованим, то на регіональному рівні він буде одним 
з основних і результуючих, що вказує на відмінності 
визначення рівня економічної безпеки на різних рівнях.

Загалом в області з усього зайнятих працівників у 
галузі сільського господарства – понад 3 тис. осіб (3 497, 
3 018 та 3 708 осіб відповідно) у галузі рослинництва 
було задіяно трохи більше половини (50,0%, 53,1% та 
58,7% відповідно), що становило в абсолютних показни-
ках 1 750, 1 604 та 2 177 осіб відповідно в 2014–2016 рр.

Найбільшу питому частку (понад 80% і більше) 
працівників, зайнятих у сфері рослинництва, спостері-
гаємо в Івано-Франківську, Долинському та Тлумаць-
кому районах. Досить висока частка (понад 2/3) пер-
соналу рослинництва притаманна і для Галицького, 
Городенківського, Коломийського, Рогатинського та 
Тлумацького районів. В абсолютних значеннях чисель-

Таблиця 1 
Порівняння кількості прибуткових та збиткових сільськогосподарських підприємств  

Івано-Франківської області протягом 2014–2016 рр.

Район
Кількість прибуткових 

підприємств
Кількість збиткових 

підприємств
Частка прибуткових 

підприємств
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Івано-Франківськ 4 5 4 2 0 2 67% 100% 67%
Богородчанський район 6 6 3 0 0 2 100% 100% 60%
Галицький район 0 1 2 5 3 2 0% 25% 50%
Городенківський район 9 10 7 3 2 4 75% 83% 64%
Долинський район 1 0 0 1 2 2 50% 0% 0%
Калуський район 1 1 1 1 0 0 100% 100% 100%
Коломийський район 13 12 11 2 1 2 87% 92% 85%
Косівський район 0 1 2 0 0 0 0% 100% 100%
Надвірнянський район 1 2 2 0 0 0 100% 100% 100%
Рогатинський район 14 12 13 1 0 0 93% 100% 100%
Рожнятівський район 1 1 1 0 0 0 100% 100% 100%
Снятинський район 12 14 15 3 1 0 80% 93% 100%
Тлумацький район 7 9 7 2 0 1 78% 100% 88%
Тисменицький район 12 11 6 2 1 2 86% 92% 75%
Івано-Франківська область, 
всього* 84 87 74 22 10 18 79% 90% 80%

*З урахуванням показників міст обласного значення.
Джерело: сформовано автором на основі [7]
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Таблиця 3 
Результати співставлення рейтингових бальних показників для визначення загального рівня  

економічної безпеки аграрних підприємств районів Івано-Франківської області за 2014–2016 рр.

№ Район Кількість прибуткових 
підприємств

Частка 
прибутку

Чисельність 
персоналу Разом

1 Рогатинський район 2 2 1 5
2 Калуський район 0 2 2 4
3 Тлумацький район 2 1 1 4
4 Городенківський район 2 1 1 4
5 Коломийський район 2 0 2 4
6 Тисменицький район 2 1 1 4
7 Снятинський район 2 0 0 2
8 Івано-Франківськ 1 0 0 1
9 Богородчанський район 1 0 0 1
10 Галицький район 0 0 0 0
11 Долинський район 0 0 0 0
12 Надвірнянський район 0 0 0 0
13 Косівський район 0 0 0 0
14 Рожнятівський район 0 0 0 0

ності персоналу, зайнятого у вирощуванні (рослинни-
цтві), найбільша кількість – у Коломийському, Рогатин-
ському та Городенківському районах – понад 200 осіб.

У розрахунку середньої чисельності персоналу 
одного підприємства сільськогосподарської галузі у 
цілому, то, крім абсолютно недосяжних показників 
Калуського району, до найбільш суттєвих віднесемо 
показники, що перевищують середні по області, а 
саме в Галицькому, Долинському та Надвірнянському 
районах. Тобто абсолютно лідируючі позиції в області 
займають за більшістю показників, пов’язаних із залу-
ченням трудових ресурсів (персоналу), Калуський та 
Коломийський райони. Менш розвинутими та перспек-

тивними в плані забезпечення економічної безпеки на 
основі аналізу показників кадрової сфери є Городенків-
ський, Тлумацький та Тисменицький райони.

Для формування загальних результатів та висновків 
сформуємо результуючу таблицю, де на основі мате-
ріалів вищенаведеного аналізу за допомогою бального 
методу визначимо райони-лідери по сукупних еконо-
мічних показниках із погляду забезпечення економіч-
ної безпеки для підприємств сільськогосподарського 
сектору. У цьому аналізі, де використовуємо сукупні 
згруповані дані, використання бальних оцінок може 
бути результативним та математично виправданим. 
Результати наведемо в табл. 3. 

Таблиця 2 
Чисельність працівників сільськогосподарських підприємств  

Івано-Франківської області в розрізі районів протягом 2014–2016 рр.

Район

Середньооблікова 
чисельність 
працівників, 

зайнятих у с/г 
виробництві

Середня 
чисельність 
працівників, 

зайнятих у с/г 
виробництві на 
1 підприємстві

у тому числі в 
рослинництві

% частка персоналу 
рослинництва

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Івано-Франківськ 59 47 350 10 9 58 57 38 234 96,6 80,9 66,9
Богородчанський район 113 84 65 19 14 13 27 20 15 23,9 23,8 23,1
Галицький район 199 161 159 40 40 40 141 107 105 70,9 66,5 66,0
Городенківський район 471 281 312 36 23 26 268 200 208 56,9 71,2 66,7
Долинський район 153 146 119 77 73 60 143 136 118 93,5 93,2 99,2
Калуський район 486 546 665 243 546 665 119 148 178 24,5 27,1 26,8
Коломийський район 498 513 569 26 29 36 399 321 372 80,1 62,6 65,4
Косівський район 0 4 4 0 1 1 0 1 3 0,0 25,0 75,0
Надвірнянський район 92 96 102 92 48 51 2 0 1 2,2 0,0 1,0
Рогатинський район 412 335 726 27 26 56 217 263 654 52,7 78,5 90,1
Рожнятівський район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Снятинський район 417 443 406 28 30 27 158 169 144 37,9 38,1 35,5
Тлумацький район 131 90 65 15 10 8 102 70 58 77,9 77,8 89,2
Тисменицький район 385 272 166 28 23 18 117 131 87 30,4 48,2 52,4
Івано-Франківська 
область, усього 3497 3018 3708 32 29 38 1750 1604 2177 50,0 53,1 58,7
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Критеріями вибору визначено кількість прибут-
кових підприємств (як показник загальної підприєм-
ницької активності та успішності ведення бізнесу), 
частка загального прибутку (порівняльний, відносний 
показник рівня успішності району у цілому), чисель-
ність залученого персоналу (альтернативний до обро-
блювальної площі показник, що характеризує масштаб 
розвитку галузі). Згідно з проведеним аналізом, най-
більшим рейтингом економічної безпеки з огляду на 
територіальне розміщення будуть характеризуватися 
підприємства Рогатинського району. Слідом за ними 
чільні позиції займають Калуський, Тлумацький, Горо-
денківський, Коломийський та Тисменицький райони.

Висновки. Попри свою актуальність поняття еконо-
мічної безпеки, не маючи єдиного трактування, потре-
бує уточнення чинників впливу. Одним із таких чин-
ників є територіальне розміщення підприємств – один 

із ключових показників, що визначають підприємниць-
кий успіх у сільському господарстві. Сукупність показ-
ників, що характеризує загальний рівень економічної 
безпеки підприємств певного регіону (наприклад, 
районів у розрізі області) включатиме частку прибут-
кових підприємств, розмір таких підприємств та їхній 
сукупний прибуток, що можуть порівнюватися з аль-
тернативним показником – чисельністю працівників 
галузі. Згідно з наведеними показниками лідируюче 
місце в Івано-Франківській області за сукупним рівнем 
економічної безпеки аграрних підприємств займатиме 
Рогатинський район. Перспектива подальших дослі-
джень у цьому напрямі полягає у визначенні практич-
них коефіцієнтів взаємовпливу економічної безпеки 
на різних рівнях та визначенні практичних можли-
востей нівелювання чи підсилення такого впливу на 
мікрорівні.
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Мельник В.В. Державне регулювання в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки України. 
Одним зі складників успіху країн, які створили значний економічний потенціал і забезпечили для свого 
населення гідне життя, є вибір ними ефективної національної моделі економічного розвитку. Отже, для 
економіки України актуальним є вивчення досвіду країн-лідерів, щоб з урахуванням історичних, соціально-
економічних і національних особливостей нашої країни запровадити доцільну модель економічного роз-
витку. Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню та осмисленню поняття державного регулюван-
ня економіки в сучасних умовах господарювання. Розкрито сутність державного регулювання економіки. 
В економічній літературі немає чітко визначеного поняття державного регулювання економіки, адже воно 
повинно враховувати нестійкий стан сучасної економіки країни, її динамічність, нестабільність, негативні 
впливи на соціальні виклики суспільства.

Ключові слова: державне регулювання економіки, механізм державного регулювання економіки, модель 
сталого розвитку, національна модель розвитку економіки, перехідна економіка, соціально орієнтована еко-
номіка.
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Постановка проблеми. Перші ідеї про соціальну 
природу економічного життя по праву належать 
А. Сміту. Його теорія економічного лібералізму має 
міцну соціально-філософську базу, що становить зна-
чний інтерес для соціальної орієнтації економіки. Вели-
кий внесок у розуміння соціальної природи економіки 
здійснив К. Маркс, який пояснив причини соціальних 
протиріч капіталізму з позицій пануючих відносин. 
Праці представників німецької соціально-економічної 
школи політичної економії В. Рошера, Г. Шмоллера, 
К. Бюхера були присвячені дослідженню взаємозв’язку 
економіки, релігії, етики і політики. Саме роботи пред-
ставників цієї школи стали методологічною базою, на 
основі якої згодом М. Вебер створив теорію соціальної 
економіки, власне, і ввівши в економічний лексикон 
термін «соціальна економіка» [19, с. 43].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагома 
роль у розробленні концепції соціальної ринкової еко-
номіки належить таким ученим: Ф. Бему, Л. Ерхарду, 
А. Мюллер-Армаку, В. Ойкену, В. Репке, А. Рюстову. 
Окремі проблеми формування і розвитку соціального 
ринкового господарства завжди були у центрі уваги 
провідних українських учених: О. Амоші, Г. Башня-
нина, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Деркача, О. Кір-
дан, Б. Панасюка, А. Сіленка, В. Скуратівського, Г. Сте-
блій, В. Стойка, В. Удовиченка, В. Черняка, С. Чистова 
та ін. Проте не можна стверджувати, що вже створено 
цілісну концепцію соціальної ринкової економіки. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослі-
дити проблеми державного регулювання фундамен-
тальних положень, вивчення і практичне застосування 
яких дасть змогу побудувати соціально орієнтовану 
ринкову економіку України.

Виклад основного матеріалу. Ефективним дер-
жавне регулювання розвитку територій може бути 

лише за умови виконання його основних принципів, до 
яких належать: обґрунтоване та ефективне поєднання 
державного регулювання й ринкового саморегулю-
вання залежно від ступеня адаптації до них регіонів 
та рівня їх депресивності й обґрунтування та реалі-
зація механізмів державного регулювання регіональ-
ного розвитку в режимі «особливої відповідальності» 
[17, с. 251–253].

В економічній літературі є чимало визначень дер-
жавного регулювання. Так, деякі автори вважають, що 
державне регулювання економіки – це діяльність дер-
жави щодо створення правових, економічних і соціаль-
них передумов, необхідних для функціонування еко-
номічного механізму згідно із цілями й пріоритетами 
державної економічної політики заради реалізації наці-
ональних інтересів держави [8, с. 95–96]. Деякі автори 
мають інше бачення цього визначення. Так І.Р. Миха-
сюк уважає, що «державне регулювання – це комплекс 
заходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів 
економічної діяльності в напрямі, необхідному для 
досягнення поставлених органами державної влади й 
управління цілей» [9, с. 8]; А.С. Булатов: «Державне 
регулювання економіки в умовах ринкового господар-
ства – система типових заходів законодавчого, вико-
навчого та контролюючого характеру, здійснюваних 
уповноваженими державними установами та громад-
ськими організаціями з метою стабілізації та присто-
сування соціально-економічної системи до умов, що 
змінюються» [5, с. 261]; Л. Ходов: «Державне регулю-
вання економіки в умовах ринкового господарства є 
системою типових заходів законодавчого, виконавчого 
і контролюючого характеру, здійснюваних правомоч-
ними державними установами і громадськими органі-
заціями з метою стабілізації і пристосування існуючої 
соціально-економічної системи до умов, що зміню-
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ються» [18]. Д.С. Зухба, Е.Н. Зухба, Н.Г. Каптуренко 
вважають, що «державне регулювання – комплекс 
економічних і політичних заходів, які здійснюють дер-
жавні органи з метою координації економічних про-
цесів, спрямованих на підтримку оптимальних пропо-
рцій суспільного виробництва і запобігання в ньому 
кризовим ситуаціям» [6]. С.В. Мочерний: «Державне 
регулювання – комплекс основних форм і методів ціле-
спрямованого впливу державних установ і організацій 
на розвиток суспільного способу виробництва (у тому 
числі продуктивних сил, техніко-економічних, органі-
заційно-економічних та соціально-економічних відно-
син) для його стабілізації та пристосування до умов, 
що змінюються» [10, с. 379]; В.П. Орешина: «Дер-
жавне регулювання економіки – це діяльність органів 
влади щодо впливу їх на процес суспільного відтво-
рення з метою досягнення суспільно корисних резуль-
татів» [11, с. 14]; Л.І. Дідківська та Л.С. Головко вважа-
ють, що державне регулювання – це «вплив держави на 
соціальний розвиток країни» [4, с. 14]; Д.М. Стеченко: 
«Державне регулювання – вплив держави на відтво-
рювальні процеси в економіці відповідними засобами 
з метою зорієнтувати суб'єктів господарювання та 
окремих громадян на досягнення цілей та пріоритетів 
державної політики суспільного розвитку» [15, с. 5]; 
В. Братишко: «Державне регулювання економіки – це 
процес цілеспрямованого впливу на підприємство, 
тобто на створення нових вартостей, а також вироб-
ництво і використання ВНП. І входить цей процес до 
кола інтересів винятково держави як керівної системи 
в суспільстві» [2]; Н. Саніахметова: «Державне регу-
лювання економіки – заснована на законодавстві одна 
з форм державного впливу на економіку шляхом уста-
новлення та застосування державними органами пра-
вил, націлених на коригування економічної діяльності 
фізичних і юридичних осіб, що підтримується можли-
вістю застосування правових санкцій у разі їх пору-
шення» [14, c. 122]. 

У кожному із цих визначень передбачаються певні 
дії держави, спрямовані на забезпечення стабільного 
територіального суспільного розвитку за максималь-
ного обмеження негативних впливів на соціальні 
виклики суспільства.

Вибравши соціальні орієнтири ринкової економіки, 
Україна як європейська держава пішла шляхом бага-
тьох країн, що вже сформували або формують госпо-
дарські системи подібного напряму. Головною метою 
такого роду економіки є надання соціальних прав і 
гарантій населенню, що закріплено в ст. 3 Конституції 
України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визначаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяль-
ності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави» 
[19, с. 42].

Власна ідентичність, розвинена національна само-
свідомість виступають необхідними умовами вну-
трішньої інтеграції багатонаціонального українського 
суспільства в єдину політичну націю, здатну проти-
стояти численним викликам глобалізованого світу. 
Лише сильна, внутрішньо інтегрована нація співгро-
мадян із відповідним рівнем національної самосвідо-

мості зможе здійснити повномасштабну економічну, 
соціальну і політичну модернізацію країни. Водночас 
важливим залишається завершення процесу консолі-
дації власне етнічних українців, об'єднання світового 
українства навколо ідеї національного відродження та 
гідного представлення української нації в сучасному 
світі [13, с. 223].

Деякі науковці під соціально орієнтованою ринко-
вою економікою розуміють соціально-економічну сис-
тему, яка спрямована на реалізацію такого [1, с. 8]: 

– єдність економічного та соціального розвитку в 
сучасній системі; 

– взаємозумовленість та взаємопроникнення інди-
відуальних та колективних інтересів; 

– підвищення людських потреб і переважання в їх 
структурі соціального і духовного характеру; 

– поєднання економічної ефективності та соціаль-
ної справедливості; 

– накопичення інтелектуального капіталу; 
– переважання нематеріального сектору виробни-

цтва, який реалізується передусім у соціальній сфері.
Формування і функціонування соціально орієнтова-

ної економіки базується на принципах [16, с. 95]:
– єдності соціально орієнтованої економіки й еко-

номічно орієнтованого соціального розвитку;
– розмежування та інтеграції елементів соціальної 

економіки на мікро-, мезо- і макрорівнях;
– системного аналізу і використання джерел та 

чинників соціально-економічного зростання;
– формування і розвитку соціального партнерства 

між суб'єктами праці, капіталу і політики.
У контексті вищезгаданого особливу роль відіграє 

соціальний діалог як унікальний інструмент віднахо-
дження балансу інтересів найманих працівників, під-
приємців і влади на користь усього суспільства. Він 
посідає ключове місце в забезпеченні соціальної без-
пеки, економічного розвитку та демократичного вря-
дування у сучасному цивілізованому світі. Саме тому 
інституціоналізація соціального діалогу в державному 
управлінні належить до пріоритетів суспільного розви-
тку України.

Найбільшу свою ефективність соціальний діалог 
як процес визначення цілей та напрямів державного 
управління у сфері соціально-трудових відносин та 
соціально-економічного розвитку з урахуванням інтер-
есів працівників, роботодавців, суспільства у цілому 
виявив у практиці європейського врядування. У кра-
їнах ЄС соціальний діалог став дієвим механізмом 
сприяння поліпшенню умов праці та соціальної спра-
ведливості, передумовою соціальної безпеки й стабіль-
ності суспільного розвитку, основним каналом, через 
який соціальні партнери роблять свій внесок у конку-
рентоспроможність економіки та забезпечення висо-
ких соціальних стандартів [12, с. 99–103]

Що ж до України, то можна виокремити такі 
групи чинників розвитку підприємств у сучасних 
умовах розбудови соціально орієнтованої економіки 
[3, с. 201–202]: 

– законодавчі – формують правову основу розви-
тку підприємств на основі системи законних та підза-
конних актів, міжнародних стандартів, норм та правил; 

– організаційно-управлінські – здійснюють вплив 
через інституційно-управлінські та інституційно-орга-
нізаційні зміни в соціально-економічній сфері; 
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– фінансово-економічні – визначають особливості 
здійснення господарської діяльності підприємств із пози-
цій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, аморти-
заційних важелів соціально-економічного розвитку; 

– техніко-технологічні – здійснюють вплив на тех-
нічні та технологічні аспекти в процесі соціально-еко-
номічної діяльності підприємств; 

– соціальні – визначаються чисельністю й структур-
ним складом працівників на підприємстві, рівнем його 
освіти та життя, звичаями і традиціями, трудовою етикою, 
взаємовідносинами в трудовому колективі, стилем керів-
ництва, місією й цілями підприємства та мірою їх іден-
тифікації з інтересами працівника, під дією цих чинників 
формується морально-психологічний клімат у колективі; 

– екологічні – визначають вплив нових техноло-
гій, нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля 
у процесі діяльності підприємств; 

– гуманітарні – впливають на розвиток через сту-
пінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні; 

– інформаційні – визначають особливості розви-
тку підприємств на основі використання інформацій-
них ресурсів.

Сучасна система соціального захисту населення в 
Україні є суперечливою та соціально несправедливою, 
обтяжливою для державного бюджету та такою, що не 
відповідає сучасним вимогам і суспільним викликам. 
Як один із пріоритетів суспільного розвитку модерні-
зація вітчизняної системи соціального захисту насе-
лення має виявлятися через [7]:

– застосування інновацій (реформування оплати 
праці та пенсійного забезпечення; створення єдиної 
електронної бази даних отримувачів соціальної допо-
моги, пільг, пенсій, соціальних послуг, а також єдиної 
інформаційно-аналітичної системи у сфері соціального 
захисту; персоніфікація та монетизація пільг; модерні-
зація наявних і запровадження нових видів соціальних 
послуг, непрямих методів оцінювання доходів грома-
дян, які претендують на соціальну допомогу, забезпе-
чення індивідуальної соціальної програми підтримки 
та супроводу виведення сім'ї зі стану нужденності; 
стимулювання соціальних інвестицій; модернізація 
соціальних служб і закладів; запровадження інклюзив-
ного навчання у навчальних закладах та ін.);

– впровадження в практику державного управ-
ління базових принципів соціального захисту – прин-
ципу соціальної справедливості (на основі якого має 
здійснюватися перерозподіл доходів між різними вер-
ствами населення шляхом створення справедливої сис-
теми податків, раціоналізації соціальних трансфертів, 
упорядкування системи пільг, реформування пенсійної 

системи тощо) та принципу соціальної відповідальності 
держави, підприємців і громадян (реалізація в повному 
обсязі державних соціальних гарантій і соціальних 
стандартів, створення дієвих податкових механізмів, 
запровадження жорсткої дисципліни соціальних відра-
хувань; своєчасна сплата податків і соціальних внесків, 
підтримання гідного рівня оплати праці, створення 
якісних робочих місць, розвиток соціальної інфра-
структури; практична реалізація трудового потенціалу 
в легальній економічній сфері, свідома передача подат-
ків і соціальних внесків на суспільні витрати тощо);

– реалізацію сукупності взаємопов'язаних управ-
лінських рішень (оптимізація державних інститутів – 
структурно-функціональна зумовленість міністерств, 
служб, агенцій, відповідних управлінь у місцевих орга-
нах влади, соціальних служб тощо; диференційований 
підхід до різних категорій осіб; створення єдиної сис-
теми соціального права; здійснення ефективних і раціо-
нальних фінансово-економічних заходів; реалізація тех-
нологічних та інноваційних проектів – електронні бази 
отримувачів соціальної допомоги, пільг, соціальних 
послуг тощо; налагодження взаємозв'язку з отримува-
чами послуг; підготовка кваліфікованих кадрів відпо-
відного рівня компетентності та професіоналізму; роз-
роблення системи критеріїв та індикаторів досягнення 
цілей, моніторинг основних заходів модернізації);

– урахування у державній політиці умов та чинни-
ків забезпечення успішної модернізації (провідна роль 
у цих процесах; формування сучасної системи соціаль-
них цінностей і модерністської системи поглядів усіх 
суб'єктів системи забезпечення соціальної безпеки, 
їх готовності до реформ; реформування політичного 
життя; модернізація економіки; систематичний діалог, 
довіра і взаємодія між державою, роботодавцями, гро-
мадськими організаціями та окремими громадянами; 
роз'яснювальна робота; системність заходів; оператив-
ність здійснення проголошених заходів). 

Висновки. Пріоритетність полягає у виявленні та 
обґрунтуванні соціально-економічних імперативів роз-
витку та використання сучасних світових стандартів 
в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки 
України. Теоретичне значення наукових досліджень 
полягає у визначенні особливої значущості розвитку 
концепції соціально орієнтованого управління у забез-
печенні підвищенні якості життя населення, узгодже-
ності його соціально-економічних інтересів. У цьому 
контексті певну перспективність набувають питання 
поглиблення теоретико-методологічних засад стиму-
лювання формування соціального діалогу в контексті 
розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Роїк О.Р., Лущик М.В. Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних компаній 
в Україні. У статті досліджено теоретико-методичні аспекти визначення та оцінювання конкурентних пере-
ваг туристичних підприємств в Україні. Здійснено аналіз діяльності та чинників формування конкурентних 
переваг туристичних підприємств в Україні, а також запропоновано шляхи їх підвищення.

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, туристичне підприємство, конкурент-
не середовище.

Роик О.Р., Лущик М.В. Анализ факторов формирования конкурентных преимуществ туристиче-
ских компаний в Украине. В статье исследованы теоретико-методические аспекты определения и оценки 
конкурентных преимуществ туристических предприятий в Украине. Осуществлен анализ деятельности и 
факторов формирования конкурентных преимуществ туристических предприятий в Украине, а также пред-
ложены пути их повышения.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, туристическое предприятие, 
конкурентная среда.

Roik O.R., Lushchyk M.V. Тhe analysis of factors for the competitive advantages of tourism enterprises 
in Ukraine. In the article theoretical and methodical aspects of determination and estimation of competitive advan-
tages of tourist enterprises in Ukraine are researched. The analysis of activity and factors of formation of competi-
tive advantages of tourist enterprises in Ukraine, and also ways of their increase are offered.

Key words: competitive advantages, competitiveness, tourist enterprise, competitive environment.
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Таблиця 1
Туристичні потоки в Україні за 2010–2017 рр.

Роки

Кількість громадян 
України, які 

виїжджали за 
кордон, осіб

Кількість 
іноземних 

громадян, які 
відвідали Україну, 

осіб 

Кількість туристів, 
які обслуговують 

суб'єкти 
туристичної 
діяльності 

України, осіб

Зокрема 

іноземні
туристи,

осіб

туристи – 
громадяни 

України, які 
виїжджали за 
кордон, осіб

внутрішні
туристи,

осіб

2012 21 432 836 23012 823 3 000 696 270 064 1 956662 773970
2013 23 761287 24671227 3454 316 232 311 2519 390 702 615
2014 22437671 12 711 507 2425089 17070 2 085 273 322 746
2015і 23 141 646 12428286 2 019576 15159 1 647 390 357 027
2016і 24 668233 13 333 096 2 549606 35071 2 060974 453 561

Джерело: складено за даними [13]

Постановка проблеми. В умовах сучасного роз-
витку економіки України визначення туризму пріори-
тетною галуззю економіки є одним із ключових чин-
ників успішного функціонування підприємництва цієї 
галузі. Актуальність даної роботи полягає у необхід-
ності дослідження проблеми визначення конкурентних 
переваг туристичних підприємств як передумови під-
тримання стійких його позицій в умовах конкурент-
ного ринку.

Ринкові перетворення, що відбуваються в Укра-
їні, загострення конкуренції на ринку туристичних 
послуг зумовлюють необхідність дослідження конку-
рентних переваг та визначення їх пріоритетності для 
розроблення власної конкурентної поведінки фірми, 
аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на її 
діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних і зарубіжних науковців вагомий вне-
сок у розвиток сучасної теорії конкурентних пере-
ваг та конкурентоспроможності зробили праці 
Г. Азоєва, А. Челенкова [1], О. Кузьміна, Л. Чернобай, 
О. Романко [5], Р. Фатхутдінова [14] та ін. Методичні 
аспекти дослідження конкурентних позицій турис-
тичних підприємств висвітлюють у своїх працях такі 
вчені: М. Портер [8], Ж. Ламбен [6], О. Нефедова [7], 
А. Солов’янчик [10], С. Гаврилюк [3], Т. Ткаченко [11], 
С. Васильчак та С. Семак [2]. Аналіз досліджень пока-
зав, що проблеми дослідження конкурентних переваг 
суб’єктів туристичної індустрії розкрито недостатньо і 
потребують подальшого опрацювання, що й визначило 
актуальність цієї роботи.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є обґрунтування теоретичних та методичних 
основ визначення конкурентних переваг туристичних 
підприємств.

Виклад основного матеріалу. Туризм є однією з 
провідних галузей економіки України. Економічні та 
політичні зміни призвели до посилення конкурентної 
боротьби на внутрішньому та зовнішніх ринках турис-
тичних продуктів, що супроводжується появою вели-
кої кількості конкуруючих підприємств. Це змушує 
підприємства весь час розвивати свій стратегічний 
потенціал, шукати можливі варіанти його ефективного 
використання, створювати нові конкурентні переваги. 

Розвиток туристичного бізнесу дав змогу багатьом 
країнам із менш привабливими, ніж в Україні, природ-
ними та культурно-історичними передумовами підви-
щити рівень соціально-економічного розвитку. Наявні 

туристичні ресурси сприяють входженню України 
на світовий туристичний ринок. Але навіть значний 
туристичний потенціал ще не дає гарантії успішного 
розвитку туристичної індустрії [5, с. 158]. 

Україна має всі передумови для належного роз-
витку економіки за рахунок туризму, однак суттєво 
програє у конкурентній боротьбі, відстаючи від про-
відних держав світу за рівнем розвитку туристичної 
інфраструктури та якістю туристичних послуг. Відпо-
відно до загального індексу туристичної конкуренто-
спроможності, Україна в рейтингу 136 країн посідає 
88-е місце [9]. 

Згідно з даними Державної служби статистики 
України, динаміка туристичних потоків зазнала зна-
чних змін упродовж 2012–2017 рр. Якщо в динаміці 
кількість громадян, які виїжджали за кордон, суттєво 
не змінювалася за аналізований період, то негативна 
тенденція спостерігається серед іноземних громадян, 
які відвідали Україну: найбільший спад відвідувань 
припав на 2014–2017 рр. (зменшення на 51,5% інозем-
них туристів у 2014 р. порівняно з 2013 р., ще на 2,2% у 
2017 р. порівняно з 2014 р.)[13], що пов’язано з неста-
більною політичною ситуацією в країні (табл. 1).

За даними Державної служби статистики України, 
у 2017 р. налічувалося 498 туроператорів, 2 802 тура-
гента (з них 1 172 зареєстровано як юридичні особи 
та 1 630 – фізичні особи), 169 суб’єктів, що здійсню-
ють екскурсійну діяльність (із них 73 юридичних осіб 
та 96 – фізичних осіб) [3]. Незважаючи на стабільний 
розвиток показників туристичних підприємств, їхня 
частка на туристичному ринку залишається незначною. 
Частка ліцензованих операторів в обслуговуванні вну-
трішніх туристичних потоків за останнє десятиріччя 
скоротилася з 26,9% у 2000 р. до 2,7% у 2014 р., що 
лише підтверджує думку про недостатній розвиток 
туристичної інфраструктури в Україні. 

Туристичний потенціал України відображають 
показники прямого і загального внеску туризму у вало-
вий внутрішній продукт, у зайнятість, частку доходів 
і витрат на туризм в експорті та імпорті країни від-
повідно (табл. 2). Так, внесок прямих надходжень від 
туризму у ВВП за 2012–2017 рр. зменшився з 2,03% до 
1,52%. Аналогічна тенденція спостерігається і за част-
кою загального внеску туризму у ВВП (за всіма склад-
никами структури ВВП), яка становила 5,6% у 2017 р. 
проти 7,5% у 2012 р., що свідчить про низьку ефектив-
ність туристичної сфери та низький рівень викорис-
тання туристичних ресурсів. 
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Низький внесок туристичної галузі у ВВП України, 
незначна частка експортних надходжень від туризму, 
збільшення витрат туристичних суб’єктів на послуги 
сторонніх організацій, що беруть участь у створенні 
туристичного продукту, скорочення потоку іноземних 
туристів – лише частина проблем ринку туристичних 
послуг у країні. 

Міжнародна конкуренція, глобалізаційні ринкові 
процеси та недостатнє науково-технічне забезпечення 
реалізації послуг зумовлюють дослідження конку-
рентних переваг туристичних підприємств як однієї 
пріоритетних проблем управління, вирішення якої 
дасть змогу підприємству стабілізувати свої позиції на 
ринку. Отже, з урахуванням сучасних тенденцій розви-
тку туризму країни питання формування конкурентних 
переваг мають вирішальне значення для туристичних 
підприємств. 

У науковій літературі не існує єдиного підходу 
до визначення поняття конкурентних переваг під-
приємств. Значна частина дослідників, наслідуючи 
М. Портера, базовими виділяють дві конкурентні пере-
ваги підприємства: більш низькі витрати, які дають 
змогу встановлювати більш низькі ціни й отримувати 
більш високі прибутки, і диференціацію (унікальність) 
товару, яка б забезпечувала найвищу споживчу цін-
ність [8, с. 125–126].

Г.Л. Азоєв та А.П. Челенков відзначають, що кон-
курентні переваги є проявом переваги над конкурен-
тами в економічній, технічній та організаційній сферах 
діяльності підприємства, які можна виміряти економіч-
ними показниками (додатковий прибуток, вища рента-
бельність, ринкова частка, обсяг продажу) [1, с. 48]. 

На думку Ж. Ламбена, конкурентні переваги – це 
особливості чи властивості (атрибути) товару чи торго-
вої марки, які забезпечують підприємству перевагу над 
прямими конкурентами. Така перевага визначається 
порівнянням із найкращими (найбільш небезпечними, 
пріоритетними) конкурентами [6, с. 368–369]. 

Р.А. Фатхутдінов пропонує визначити поняття кон-
курентної переваги на основі поняття «цінність». При 
цьому під цінністю ним розуміється «щось особливе, 
те, чим система володіє (містить у собі), прагне збе-

регти або мати в майбутньому. Наприклад, здоров’я, 
талант, професіоналізм, організованість, володіння 
нововведеннями, торгова марка і т. д.» [14, с. 24]. 

У своїх дослідженнях С.В. Васильчак та С.С. Семак 
розглядають поняття «конкурентна перевага туристич-
ного підприємства» як показник, який забезпечує їй 
перевершення конкурентів на цільовому ринку. Силь-
ний бік підприємства туристичної індустрії перетво-
рюється на конкурентну перевагу, якщо вона відтво-
рює показник, який є дуже важливим для даного ринку 
(тобто має найвищий ранг) [2, c. 62].

Отже, проаналізувавши думки багатьох учених, 
поняття «конкурентні переваги» пропонується розгля-
дати як особливості діяльності туристичної фірми, за 
допомогою яких підприємство має перевагу над своїми 
конкурентами у певній сфері чи напрямі діяльності. 

Аналіз чинників впливу на будь-який процес висту-
пає одним із початкових та важливих етапів під час 
стратегічного аналізу. В умовах розвитку ринкових 
відносин кожне підприємство прагне підвищувати свої 
конкурентні переваги, для цього і проводить стратегіч-
ний аналіз, який дає змогу вибрати найоптимальніший 
напрям розвитку з урахуванням усіх чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища, в якому функціо-
нує підприємство. 

У своїх дослідженнях А.В. Солов’янчик зазначає, 
що всі чинники за різними класифікаційними ознаками 
можна віднести до однієї із цих двох великих груп. 
Зовнішні (екзогенні) чинники – це чинники зовніш-
нього середовища, на які підприємство немає впливу. 
Але обов’язково необхідно досліджувати зовнішні 
чинники під час аналізу конкурентного середовища, 
адже вони мають вагомий вплив на конкурентні пере-
ваги підприємства. Важливим для підприємства є не 
тільки врахування впливу зовнішніх чинників, а й 
виявлення можливостей розвитку під впливом цих 
чинників [10, c. 131]. 

Так, О.Г. Нефедова [7, c. 212] включає сюди: еко-
номічні – податкова політика держави, інфляційні 
процеси; соціальні – рівень кваліфікованості робо-
чої сили, її чисельність; політичні – міжнародні кон-
флікти; природні – вичерпність запасів окремих видів 

Таблиця 2
Соціально-економічні показники туристичної діяльності в Україні

2012 2014 2015 2016 2017
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, тис. 5346 5711 3885 3506 3469
Кількість працівників, тис. осіб 15,5 15,4 11,6 10,4 10,2
Прямий внесок туризму у ВВП, млрд. грн. 29 30 22 29 35
Частка прямого внеску туризму у ВВП, % 2,03 2,04 1,41 1,47 1,52
Загальний внесок туризму у ВВП, млрд. грн. 105,1 111,3 86,6 109,1 128,5
Частка загального внеску туризму у ВВП, % 7,5 7,6 5,5 5,5 5,6
Прямий внесок туризму в зайнятість, тис. осіб 382,4 368,0 224,1 213,4 247,2
Частка прямого внеску туризму в зайнятість, % 1,9 1,8 1,2 1,3 1,3
Загальний внесок туризму в зайнятість, тис. осіб 1 417,6 1 388,3 879,3 809,8 923,1
Частка загального внеску туризму в зайнятість, % 7,0 6,8 4,9 4,9 5,0
Капіталовкладення в туризм, млрд. грн. 6,5 5,8 5,0 5,3 5,7
Частка капіталовкладень у туризм, % 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
Частка доходів від туризму в загальному експорті країни, % 6,9 7,3 3,5 2,1 2,2
Частка витрат в туризм в загальному імпорті країни, % 5,5 6,5 7,8 10,8 10,5
Надходження туристичного збору в місцеві бюджети, млн. грн. - - 24,77 37,13 54,10

Джерело: складено за даними [12; 13]
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Таблиця 3
PEST-аналіз туристичних підприємств України

Група
факторів Можливість Ступінь

впливу Загроза Ступінь
впливу

Політичні  
і правові

1. Державна політика у сфері інвестування +/- 1. Нестабільна політична ситуація 
в країні -

2. Державне регулювання туристичної 
діяльності +/- 2. Візові режими між країнами +

3. Створення конкурентоспроможного 
туристичного комплексу, що задовольняє 
потреби вітчизняних і зарубіжних 
туристів у різноманітних послугах, 
розвиток суміжних галузей економіки

+/-

3. Неефективна практика 
виконання чинного законодавства

-

Економічні

1. Зростання купівельної спроможності +/- 1. Зменшення купівельної 
спроможності -

2. Істотне уповільнення темпів інфляції - 2. Підвищення цін на транспортні 
послуги -

3. Продовження економічного зростання +/- 3. Недосконалість оподаткування -

Соціальні

1. Зростання реальних грошових доходів 
населення + 1. Зростання сумарної 

заборгованості із заробітної плати +/-

2. Зростання схильності населення до 
організованих заощаджень - 2. Соціальна незахищеність

населення -

3. Зростання кількості кваліфікованих 
фахівців унаслідок підвищеної уваги 
молоді до освіти -

3. Відсутність сприятливих 
економічних умов, які дають змогу 
громадянам забезпечувати високий 
рівень соціального споживання

+

4. Вивчення і застосування закордонного 
досвіду, використання ефективних методів 
управління

+/-
4. Високий рівень смертності

-

Технічні

1. Впровадження програм інформатизації 
та розвитку економічної діяльності на 
основі Інтернет-технологій та інших 
сучасних інформаційних технологій, 
системи електронної комерції

+

1. Можливість використання 
конкурентами сучасних 
технологій, які дають змогу 
зайняти більш вигідне становище 
за асортиментом турпослуг та 
рівнем витрат

+/-

Джерело: розроблено автором за даними [4, c. 246–249]

ресурсів; техногенні – глобальне потепління тощо – це 
група глобальних зовнішніх чинників; зовнішні чин-
ники мезорівня – підприємства-конкуренти, підпри-
ємства-контрагенти, споживачі та кредитно-фінансові 
установи. 

Т.І. Ткаченко розробила класифікацію чинників 
впливу саме для ринку туристичних послуг [11, c. 96]. 
Автор класично виділила соці-
ально-економічні, природно-гео-
графічні, культурно-історичні, 
демографічні, науково-технічні та 
політичні чинники. При цьому до 
зовнішнього середовища науковець 
включає чинники мікросередо-
вища, тобто це найближче оточення 
підприємства: партнери, постачаль-
ники, кредитні установи, урядові 
організації, податкові організації, 
засоби масової інформації, страхові 
компанії, споживачі та конкуренти. 

Таким чином, провівши дослі-
дження чинників, що впливають на 
формування конкурентних переваг 
туристичних підприємств, проно-
шуємо узагальнити та конкретизу-
вати їх на рис. 1.

У нашому дослідженні аналіз чинників формування 
конкурентних переваг туристичних підприємств України 
пропонується провести за допомогою PEST-аналізу (для 
вивчення середовища непрямого впливу на діяльність 
туристичного підприємства, а також дослідження макро-
середовища туристичного підприємства) та SNW-аналізу 
(для аналізу внутрішнього середовища підприємства).

Рис. 1. Чинники, що впливають на формування  
конкурентних переваг туристичного підприємства 

Джерело: складено за [11, c. 100]
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Для вивчення середовища непрямого впливу на 
діяльність туристичних підприємств використовується 
метод PEST-аналізу [4, c. 246]. Абревіатура PEST поєд-
нує у собі перші літери слів Policy, Economy, Socety, 
Technology (політика, економіка, соціум (суспільство), 
технологія). Таким чином, аналізуючи зовнішнє серед-
овище туристичних підприємств України, можна ска-
зати про те, що найвагоміший вплив спричиняють 
соціальний та політичний чинники (табл. 3).

Для аналізу внутрішнього середовища прове-
демо SNW-аналіз, за яким оцінюється стан внутріш-
нього середовища підприємств за низкою позицій. 
Кожна позиція отримує одну з трьох оцінок: сильну 
(Strength); нейтральну (Neutral); слабку (Weakness). 
Головне завдання SNW-аналізу – виявлення «активу» 
(S) і «пасиву» (W) підприємства. Завдання нової стра-
тегії розвитку – використання активу для нейтраліза-
ції і усунення пасиву [4, c. 248]. Дані табл. 4 свідчать 
про те, що найбільш сильними сторонами підпри-
ємств є якість послуг, які надаються, цінова політика, 
територіальне розташування, психологічний клімат 
у колективі та умови праці. Слабкими сторонами – 
плинність кадрів, стратегія підприємств, організація 
маркетингу та обсяг реалізації послуг фірм. До ней-
тральних сторін можна віднести: навчання персо-
налу, кваліфікація персоналу, оцінка якості роботи 
персоналу, соціальний пакет, рівень технічної осна-
щеності, асортимент продукції, що випускається, 

імідж (ділова репутація) підприємства, фінансова 
стійкість підприємств.

Висновки. Провівши дослідження визначення кон-
курентних переваг туристичних підприємств України, 
можна зробити такі висновки. Формування конкурент-
них переваг є основою маркетингової стратегії, яка 
забезпечить підприємству туристичної сфери досяг-
нення рівня зростання й прибутковості вищого, ніж у 
середньому на ринку. Це, своєю чергою, забезпечить 
стабільний розвиток підприємства в ринкових умовах 
та його економічну безпеку. Сильні сторони туристич-
них підприємств перетворюється на конкурентні пере-
ваги, якщо вони відтворюють показники, що мають 
велике значення для туристичного ринку (тобто має 
найвищий ранг).

Проведені дослідження показують необхідність 
постійного моніторингу своєї діяльності та фірм-
конкурентів на ринку, сильних та слабких сторін, 
швидкого пристосування до змін ринкових ситуацій та 
миттєвої реакції відповідно до зміни своєї діяльності. 
Такий моніторинг здійснюється за допомогою методу 
PEST-аналізу та методу SNW-аналізу. Дана мето-
дика ґрунтується на визначенні можливостей і загроз 
зовнішнього середовища функціонування організації, 
а також сильних і слабких сторін його внутрішнього 
середовища. Для підвищення конкурентних переваг 
туристичних підприємств важливо оцінити не лише 
теперішній стан, а й можливу тенденцію розвитку. 

Таблиця 4 
Значення ключових параметрів діяльності туристичних підприємств України для SNW-аналізу

№
з/п Ключові параметри діяльності туристичної фірми S N W

1 Навчання персоналу +
2 Умови праці +
3 Мотивація і стимулювання персоналу +
4 Плинність кадрів +
5 Кваліфікація персоналу +
6 Оцінка якості роботи персоналу +
7 Соціальний пакет +
8 Організація планування +
9 Рівень технічної оснащеності +
10 Інформаційне забезпечення +
11 Якість послуг, що надаються +
12 Організація маркетингу на підприємстві +
13 Обсяги реалізації +
14 Асортимент продукції, що випускається +
15 Чисельність персоналу +
16 Заробітна плата +
17 Імідж (ділова репутація) підприємства +
18 Психологічний клімат у колективі +
19 Фінансова стійкість підприємства +
20 Територіальне розташування +
21 Цінова політика +
22 Обсяги продажів +
23 Орієнтація на споживача +
24 Стратегія розвитку підприємства +

Джерело: розроблено автором за даними [4, c. 246–249]
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Національної академії аграрних наук України

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Удовиченко С.М. До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу Донецької області. 
У статті досліджено інноваційно-інвестиційний стан науки в Донецькому регіоні, у тому числі аграрної. Ви-
явлено негативну тенденцію розвитку кадрового складника: значно скорочується кількість організацій, які 
виконують наукові і науково-технічні роботи, зменшується чисельність наукових кадрів. Зниження резуль-
тативності наукової діяльності зумовлене сучасним рівнем фінансування та капітальних інвестицій. Отже, 
метою державної політики щодо розвитку науки має бути забезпечення фінансування наукової діяльності на 
достатньому рівні. Ще одним чинником, що сприятиме розбудові наукової сфери, є розроблення правових 
механізмів сприяння популяризації та комерціалізації результатів науково-дослідних робіт.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал, агропромислова галузь, аграрна наука, науково-
технічний потенціал, фінансування, капітальні інвестиції, результативність, трансфер інновацій.

Удовиченко С.Н. К вопросу развития инновационно-инвестиционного потенциала Донецкой обла-
сти. В статье исследовано инновационно-инвестиционное состояние науки в Донецком регионе, в том числе 
аграрной. Обнаружена отрицательная тенденция развития кадровой составляющей: значительно сокращает-
ся количество организаций, выполняющих научные и научно-технические работы, уменьшается численность 
научных кадров. Снижение результативности научной деятельности обусловлено современным уровнем фи-
нансирования и капитальных инвестиций. Следовательно, целью государственной политики по развитию 
науки должно быть обеспечение финансирования научной деятельности на достаточном уровне. Еще одним 
фактором, который будет способствовать развитию научной сферы, является разработка правовых механиз-
мов содействия популяризации и коммерциализации результатов научно-исследовательских работ.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный потенциал, агропромышленная отрасль, аграрная на-
ука, научно-технический потенциал, финансирование, капитальные инвестиции, результативность, транс-
фер инноваций.
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Udovichenko S.N. To the question of development of innovative and investment potential of Donetsk re-
gion. The article examines the innovative and investment state of science in the Donetsk region, including the 
agrarian one. A negative trend in the development of the personnel component has been detected: the number of or-
ganizations performing scientific and scientific and technical work is significantly reduced, the number of scientific 
personnel is decreasing. Reduction in the effectiveness of scientific activity is due to the current level of financing 
and capital investment. Therefore, the goal of state policy for the development of science should be to ensure the 
level of funding for scientific activities at a sufficient level. Another factor that will contribute to the development of 
the scientific sphere is the development of legal mechanisms to promote the popularization and commercialization 
of scientific research results.

Key words: innovative and investment potential, agro-industrial branch, agrarian science, scientific and techni-
cal potential, financing, capital investments, efficiency, transfer of innovations.

Постановка проблеми. Інноваційно-інвестиційний 
розвиток є процесом розширеного відтворення вироб-
ничого, людського, банківського та земельного капі-
талу через упровадження нових технологій, продукції 
або послуг, організаційно-технічних рішень виробни-
чого, адміністративного і комерційного характеру.

Перехід аграрних підприємств на інноваційно-
інвестиційну основу розвитку дасть змогу підвищити 
ефективність виробництва, забезпечити продовольчу 
безпеку країни та потребу населення у продуктах хар-
чування, піднести рівень добробуту населення сіль-
ських територій. І лише застосування системного під-
ходу дасть змогу досягти вказаних цілей.

Сучасний розвиток агропромислової галузі харак-
теризується низьким рівнем конкурентоспроможності 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. Такий стан є 
результатом низької інноваційної активності суб’єктів 
господарювання. Неефективне використання іннова-
ційного потенціалу та інвестиційних вкладень, відсут-
ність організаційних важелів для комерціалізації новіт-
ніх розробок є перепонами на шляху євроінтеграції.

Важливу роль у процесі розбудови агропромислового 
комплексу відіграє аграрна наука. Результати досліджень, 
наукове супроводження сільськогосподарського виробни-
цтва є фундаментом стабільного й ефективного економіч-
ного зростання агропромислової галузі. З урахуванням 
значної кількості наукових розробок, які не реалізову-
ються у виробництві, нагальним є питання побудови вза-
ємовигідних відносин між наукою і бізнесом, що забез-
печать входження в комерційний обіг накопичених знань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням інноваційно-інвестиційного середовища 
країни, питанням розроблення ефективної моделі роз-
витку економіки присвячено роботи багатьох вітчиз-
няних учених. Значний внесок у вивчення даної про-
блематики зробили М. Барановський, А. Гайдуцький, 
В. Геєць, Б. Данилишин, Ф. Заставний, О. Шевченко, 
М. Малік, Л. Корецька, Д. Черваньов та ін. Автори ана-
лізують великий спектр питань інноваційно-інвести-
ційного розвитку регіонів і країни у цілому, проте ціла 
низка аспектів залишається нерозглянутою достатньою 
мірою. Необхідне вивчення інноваційно-інвестицій-
ного потенціалу наукової сфери Донецької області, яка 
є складовою частиною інноваційної розбудови регіону. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження інноваційно-інвестиційного стану науки, 
у тому числі аграрної, в Донецькому регіоні та вияв-
лення напрямів його повноцінного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Особливість іннова-
ційної діяльності сільськогосподарської галузі полягає 

у багатоукладності її організаційної будови, у процесах 
задіяна велика кількість суб’єктів господарювання різ-
них форм власності. Сільськогосподарські підприєм-
ства покликані забезпечувати макроекономічну функ-
цію в державі – забезпечення продовольчої безпеки. 
Господарства населення виконують роль додаткових 
джерел виробництва продуктів харчування, що вико-
ристовуються переважно для власних потреб та част-
ково реалізуються на ринку.

За даними Державної служби статистики України 
[1], у 2017 р. частки основних категорій господарств у 
виробництві продукції сільського господарства Доне-
цької області розподілилися майже порівну: сільсько-
господарські підприємства – 57,1%, господарства 
населення – 42,9%. В окремих регіонах частка сіль-
ськогосподарських підприємств значно коливається. 
Так, у Черкаській області вона найбільша – 75,4%, у 
Закарпатській – найменша – 7,3%. Така структура нега-
тивно не впливає на розвиток аграрної галузі, а ста-
вить перед сільськогосподарськими підприємствами 
питання піднесення рівня господарювання на більш 
високий технологічний рівень, зобов'язує їх удоскона-
лювати технології трансферу інновацій та забезпечу-
вати їх упровадження у найкоротші терміни.

Серед 24 областей України в рейтингу регіо-
нів із виробництва сільськогосподарських культур 
2017 р. Донецька область займає 17-е місце з виробни-
цтва зернових і зернобобових культур, 10-е – соняш-
нику, 8-е – плодоягідної продукції, 19-е – овочів та кар-
топлі. Враховуючи, що регіон є промисловим краєм, 
такі показники вказують на достатньо активний аграр-
ний сектор та розвинутий ринок, що є основним чин-
ником для здійснення інноваційної діяльності. 

Специфічність проведення інноваційної діяльності 
в аграрному секторі визначається сезонністю сіль-
ськогосподарського виробництва, його залежністю від 
погодних умов, використанням живих організмів та 
земельних ресурсів. Донецька область за природно-
кліматичними характеристиками є зоною ризикованого 
землеробства. Особливістю регіону є посушливість, 
особливо відчувається дефіцит вологи в критичні пері-
оди розвитку сільськогосподарських культур. Отже, 
тільки комплексний підхід та раціональне поєднання 
кадрового, ресурсного та технічного потенціалу, вдо-
сконалення організації виробництва дадуть змогу під-
приємствам досягати високих результатів, що активізує 
інноваційні процеси та виведе аграрні підприємства на 
конкурентоспроможний рівень.

Науково-технічний потенціал є основним чинником, 
який активно впливає на здійснення наукової діяльності 
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Таблиця 1
Тенденції кількості наукових організацій та наукових кадрів у Донецькій області

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р.
Кількість організацій, які виконують 
наукові і науково-технічні роботи, 
одиниць

101 81 65 20 15

Кількість фахівців, які виконують наукові 
і науково-технічні роботи, осіб
із них:
докторів наук
кандидатів наук

9996

180
956

7633

151
750

5613

169
680

2134

18
83

217

20
31

Таблиця 3
Структура джерел фінансування внутрішніх витрат  

на виконання наукових досліджень і розробок, тис. грн.
2015 р. 2016 р.

Україна Донецька обл. Україна Донецька обл.
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %

Усього 11001889,5 100 165773,6 1,5 11530697,5 100 18902,8 0,2
У т. ч. кошти бюджету 
у т. ч. державного бюджету

3992167,8
3915356,4

100
100

11393,2
11393,2

0,3
0,3

3910777,9
3700856,5

100
100

3677,6
3677,6

0,1
0,1

Власні кошти 2783319,2 100 136543,8 4,9 1146032,5 100 12724,5 1,1
Кошти організацій 
державного сектору 281614,6 100 2343,5 0,8 361549,5 100 1873,3 0,5

Кошти організацій 
підприємницького сектору 1713368,4 100 10092,4 0,6 3369509,9 100 627,4 0,02

Кошти організацій сектору 
вищої освіти 3702,8 100 - 0 7374,7 100 - 0

Кошти приватних 
некомерційних організацій 141,7 100 - 0 2797,4 100 - 0

Кошти іноземних джерел 2077566,1 100 2128,6 0,1 2550345,8 100 - 0
Кошти інших джерел 150008,9 100 3272,1 2,2 182309,8 100 - 0

та являє собою сукупність усіх наукових засобів та ресур-
сів, що дає змогу за наявних форм організації та управ-
ління ефективно вирішувати господарські завдання. 

Важливою частиною науково-технічного потен-
ціалу є кадровий складник. Загальною тенденцією у 
країні є зменшення кількості наукових установ. Якщо 
в 2010 р. в Україні наукові та науково-технічні роботи 
виконували 1 303 організації, у Національній академії 
аграрних наук, яка представляє аграрну науку, – 119, то 
в 2016 р. – 972 та 86 організацій відповідно [2].

Така ж ситуація і в Донецькій області. Враховуючи 
великий попит на інновації, у регіоні зосереджений 
вагомий науково-технічний потенціал. Однак кількість 
організацій, які виконують наукові і науково-технічні 
роботи, також зменшується з кожним роком: із 2000 р. 
їх стало у 6,7 разів менше (табл. 1). Негативна тенден-
ція спостерігається і за кількістю науковців: загальна 
чисельність виконавців скоротилася на 9,8 тис. осіб (на 
98%), у т. ч. докторів наук – на 89%, кандидатів наук – 
на 97% [2; 3].

Якщо дослідити зміни у чисельності виконав-
ців наукових досліджень і розробок у розрахунку на 
1 000 осіб зайнятого населення (віком 15–70 років) по 
Україні й регіону, то теж маємо різке зниження цього 
показника: в Україні в 2010 р. цей показник становив 
9,5, у 2015 р. – 7,5, у 2016 р. – 6,0 осіб, по області – 2,6, 
2,1 та 0,25 відповідно. 

Вкрай складна ситуація з науковими кадрами загро-
жує занепадом науки в країні, а замалі показники 

по області ведуть до знищення регіональної науко-
вої спільноти. Результатом відсутності науки стане 
неспроможність регіону та країни у цілому здійсню-
вати інноваційні перетворення, розбудовувати еконо-
міку та взагалі бути цивілізованою державою.

Аналізуючи рівень фінансування науки, бачимо 
значне скорочення відрахувань на науковий сектор у 
Донецькій області на тлі незначного, але поступового 
збільшення фінансування наукових досліджень в Укра-
їні, що відображено в табл. 2. Якщо в 2010 р. на науку в 
області спрямовувалося 6,1% коштів, у 2015 р. – 1,5%, 
то в 2016 р. цей показник знизився до 0,2%.

Таблиця 2
Динаміка фінансування внутрішніх витрат  

на виконання наукових досліджень і розробок
Україна Донецька область

тис. грн. % тис. грн. %
2010 р. 8107057,4 100 490889,6 6,1
2015 р. 11001889,5 100 165773,6 1,5
2016 р. 11530697,5 100 18902,8 0,2

Аналіз структури джерел фінансування внутрішніх 
витрат на виконання наукових досліджень і розробок у 
Донецькій області (табл. 3) свідчить про суттєве ско-
рочення фінансування наукових досліджень за всіма 
статтями витрат. Значне зниження видатків спостері-
гається із власних коштів установ, коштів організацій 
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державного сектору, та зовсім перестали надходити 
кошти з іноземних й інших джерел. 

Базою для розвитку економіки країни та її окремих 
галузей слугують капітальні інвестиції. З 2010 р. обсяг 
капітальних інвестицій в економіку України збіль-
шився майже вдвічі (табл. 4) [3].

У Донецькій області у 2,5 рази зросли інвестиції у 
сфері сільського господарства та у 1,2 рази – у промисло-
вості. У професійній, науковій та технічній діяльності й 
освітній галузі спостерігається скорочення капітальних 
надходжень, що негативно впливає на розвиток регіону.

Причини такого стану справ криються у коротко-
зорості економічних прогнозів щодо ролі наукових 
досягнень у процесі інноваційних перетворень. Також 
значною перепоною для фінансових надходжень є 
перебування регіону у зоні Операції Об'єднаних сил, 
що є ризиком для інвесторів під час укладання грошей 
у всі сфери економічної діяльності. 

Результатом недофінансування науки Донецького 
регіону стало зменшення обсягів виконаних наукових 
та науково-технічних робіт (табл. 5): за останні п’ять 
років він знизився більше ніж у три рази [4].

Таблиця 4
Капітальні інвестиції в окремі види економічної діяльності

2010 р. 2015 р. 2016 р.
Україна Донецька обл. Україна Донецька обл. Україна Донецька обл.

Капітальні інвестиції, всього, млн. грн.
189061 14994 273116 8304 359216 11902

Капітальні інвестиції, % до загального обсягу інвестицій
у сільське, лісове та рибне господарство

6,1 3,0 11,0 6,1 14,1 7,4
у промисловість

30,0 54,1 32,1 59,8 32,8 62,7
у професійну, наукову та технічну діяльність

3,0 6,7 1,5 0,8 1,8 1,3
в освіту

1,0 1,1 0,6 0,6 0,6 0,5

Таблиця 5
Обсяг виконаних наукових і науково-технічних робіт у Донецькій області, тис. грн.

2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р.
Фундаментальні дослідження 7791,9 31247,7 75680,8 3575,5
Прикладні дослідження 22055,9 37173,6 71108,1 9416,6
Розробки 59403,3 136111,8 371316,6 156422,5
Науково-технічні послуги 15357,0 57365,9 61236,8 5255,1
Всього у фактичних цінах 104608,1 261899,0 579342,3 174669,7

Рис. 1. Структура виконаних наукових і науково-технічних робіт

У структурі виконаних робіт наявне різке зменшення 
усіх обсягів робіт, особливо частки фундаментальних, 
прикладних досліджень і науково-технічних послуг на 
95%, 87% та 92% відповідно (рис. 1). Роботи з виконання 
розробок у 2015 р. становили 42% від рівня 2010 р.

Починаючи з 2010 р. здійснення повноцінної нау-
кової діяльності унеможливило значне скорочення 
чисельності наукових кадрів та обмеженість фінан-
сування наукової діяльності. Такі наслідки у науковій 
сфері Донецької області спричинені також загальними 
тенденціями у розбалансованій структурі фінансу-
вання інноваційної діяльності України [5].

Незважаючи на складну ситуацію у науковій галузі, 
результати досліджень повинні вийти на ринок інно-
вацій. Нині проблема трансферу результатів науко-
вих досліджень є актуальною і перебуває у полі зору 
суспільства, уряду, бізнесу, самих науковців, оскільки 
саме вона визначає конкурентоздатність виробленої 
продукції, ефективність діяльності підприємств та 
рівень економічних перетворень.

Велике значення під час комерціалізації іннова-
ційної розробки мають пошук потенційного спожи-

вача та встановлення ціни на об’єкт 
трансферу. Для цього проводяться 
регулярні маркетингові дослідження 
характеристик ринку, розподілу 
часток ринку між підприємствами, 
показників збуту, вивчення товарів 
конкурентів, визначення реакції на 
новий товар.

В аграрному секторі Донецької 
області найбільш розповсюдженим 
методом трансферу є ліцензування 
об’єктів права інтелектуальної влас-
ності, зокрема сортів рослин. Нині 
ставиться питання комплексного 
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використання сортів рослин із технологічно-інновацій-
ними елементами їх вирощування.

На думку В.М. Тимчука [6, с. 87], діючі агротехно-
логії (базові технології + додаткові елементи з озна-
ками інноваційності) є достатньо доступними для 
користувачів, тому спонукати їх вкладати додаткові 
кошти без реального і гарантованого отримання еконо-
мічного ефекту щонайменше безперспективно.

Вирішення питання виробництва сільськогосподар-
ської продукції на основі передання прав на викорис-
тання сорту та елементів технології його вирощування 
потребує комплексного підходу.

Висновки. Дослідження інноваційно-інвестицій-
ного потенціалу Донецької області, зокрема аграрної 
науки, виявили негативну тенденцію його розвитку. 
Найголовнішим чинником повільного регресу є довго-
тривале скорочення фінансування наукових і науково-
технічних робіт. Також суттєво зменшилися капітальні 
інвестиції в наукову сферу.

Результатом недофінансування стало скорочення 
кількості організацій, які виконують наукові і науково-
технічні роботи, та наукових кадрів. Це, своєю чергою, 
призвело до значного зменшення обсягів виконаних 
наукових та науково-технічних робіт.

Оскільки результати фундаментальних та при-
кладних досліджень не завжди стають інноваціями і 
виходять на ринок, самофінансування науки є безпер-
спективним, тому забезпечення рівня фінансування 
наукової діяльності на достатньому рівні залишається 
прерогативою держави.

Розбудова правової держави, громадянського суспіль-
ства, врешті-решт, формування духовно багатої особис-
тості немислимі без наукових досліджень. Отже, метою 
державної політики щодо розвитку науки має бути роз-
роблення правових механізмів сприяння популяризації 
та комерціалізації результатів науково-дослідних робіт, 
що дасть змогу залучати додаткові кошти для прове-
дення досліджень та трансферу наукових розробок.
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Постановка проблемы. Промышленная конкурен-
тоспособность, к сожалению, в масштабном произ-
водстве переместилась в Китай. Каждая современная 
страна выпускает сейчас высокотехническое обо-
рудование в малых масштабах. Вся промышленная 
продукция в большей части сконцентрирована в про-
изводственных мощностях Азии. Себестоимость про-
изводства товаров выше, чем получаемая прибыль от 
продаж, тем самым в стране не выгодно производить 
большой ассортимент продукции. В результате дан-
ного явления промышленность переехала в Азию.

Высокотехнологическое оборудование из-за своей 
уникальности имеет большой вес прибавочной стоимо-
сти, которая позволяет получить достаточно высокий 
уровень прибыли для экономического агента в стране.

Казалось бы, что конкуренция тут легче по срав-
нению с товарами конкурента по производству дан-
ного направления, прибыль выше для тех экономи-
ческих агентов, которые хотят войти на рынок. Здесь 
заключается самое большое противоречие, так как все 
патенты, используемые для этих аппаратов, являются 
закрытыми.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Формированием экономических систем государ-
ства занимались В.И. Чужиков [3], А.И. Кабанов [1], 
В.В. Оглых [4], М.А. Слатвинский [5], Н.М. Сиренко 
[6] и др.

Формулирование целей статьи. Целью статьи явля-
ется выявление и описание тенденций производствен-
ной системы Украины.

Изложение основного материала. Воспроизвод-
ственная система страны всегда является актуальной 
темой, так как быстро меняющаяся тенденция на рынке 
приводит к формированию новых трудностей для раз-
вития производственного потенциала страны.

Воспроизводственная система государства состоит из:
– воспроизводственной системы национального 

хозяйства, которая состоит из производства системы 
муниципалитета и региона вместе взятых и является 
большей, чем сумма этих элементов. Здесь осущест-

вляется принятие решение на уровне национального 
хозяйства, построение стратегии развития всего про-
мышленного комплекса страны, а также формирование 
планов развития регионов в системе национального 
хозяйства.

С каждым годом роль государства изменяется в сто-
рону координации взаимодействия регионов и муни-
ципалитетов между собой для достижения поставлен-
ной цели перед современным обществом;

– воспроизводственной системы региона, которая 
является, по нашему мнению, основной, так как все 
крупные производственные элементы находятся на 
территории регионов;

– воспроизводственной системы муниципалитета, 
которая является самой маленькой из дефиниции, где 
происходят поиск и формирование путей развития 
производства. К сожалению, очень мало таких тер-
риторий, которые имеют свое производство, большая 
часть населения выежает в крупный регион, где раз-
вита промышленность.

Объем реализации промышленной продукции и 
машинного оборудования представлен на рис. 1.

Как показано на рис. 1, наблюдается рост реализа-
ции промышленной продукции и машинного оборудо-
вания на протяжении 2010–2017 гг. Данная тенденция 
достаточно позитивно влияет на все отрасли народного 
хозяйства, так как идет производство промышленных 
товаров.

Добыча ресурсов является одним из основных 
направлений, где используются тяжелое машиностро-
ение и другие ресурсоемкие производства. Ресурсы 
являются самым основным элементом в производстве, 
с использованием современных технологий удается 
выпустить готовую продукцию на рынок.

Добавочная стоимость готового продукта выше, тем 
самым создаются новые рабочие места и развиваются 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на производстве.

Далее рассмотрим капитальные инвестиции для 
этих же отраслей национального хозяйства (рис. 2).

Рис. 1. Объем реализации промышленной продукции  
и машинного оборудования в Украине с 2010 по 2017 г., млрд. грн. 

Источник: составлено автором на основе [2]
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Как видим, капитальные инвестиции по данным 
направлениям экономической деятельности позитив-
ные. На протяжении всего периода наблюдается поло-
жительная динамика, которая приводит к обновлению 
оборудования и поддержанию основных фондов в дол-
госрочном периоде.

Добывающая промышленность снова показывает 
высокие результаты, в которых видна положительная 
динамика в течение всего периода. А в последние годы 
наблюдается резкий подъем интереса к данной отрасли 
народного хозяйства.

Все больше внутренних ресурсов направляется для 
изготовления определенного вида товаров в нацио-
нальном хозяйстве страны.

Далее рассмотрим фундаментальные научные 
исследования (рис. 3).

На рис. 3 отмечены фундаментальные исследова-
ния за период 2010–2017 гг. Фундаментальные иссле-
дования стремятся к получению новых знаний, то есть 
инвестирование позволяет разработать новые техноло-
гические открытия для всей промышленности страны.

Динамика по этому направлению положительная, 
что свидетельствует, с одной стороны, о благопри-
ятном направлении для науки, но, с другой стороны, 
здесь не только исследования в промышленности, но и 
другие направления. 

К сожалению, необходимо большое количество 
денежных средств, особенно в экспериментальных 
исследованиях, что обеспечивается достаточно слабо.

В 2011 г. фактический показатель составил 2,2 млрд. 
грн. Прикладные научно-исследовательские работы 
представлена на рис. 4.

На рис. 4 рассмотрены прикладные научно-иссле-
довательские работы, которые связаны с научными 
поисками новых знаний, а также научными обоснова-
ниями проектов.

Здесь тоже заметна положительная тенденция, кото-
рая приводит к росту данного вида деятельности. Но с 
учетом незначительного роста можно говорить о слабом 
финансировании данного направления, как и других.

Большое количество исследований не выходит на 
производственные рельсы по различным причинам. 

Рис. 2. Капитальные инвестиции в добывающую промышленность, 
производство машин и оборудования в 2010–2017 гг. в Украине, млрд. грн.

Источник: составлено автором на основе [2]

Рис. 3. Фундаментальные научные исследования в 2010–2017 гг., млрд. грн.
Источник: составлено автором на основе [2]
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Необходимость большого финансирования заключа-
ется в том, чтобы оставалась конкурентоспособная 
производственная система страны.

По динамике на 2010 г. сумма была 1,59 млрд. грн., 
а на конец 2017 г. сумма составила 3,16 млрд. грн. Рост 
наблюдается почти в два раза, но с учетом инфляции, 
наблюдаемой в стране, данное увеличение не сильно 
позволяет проводить прикладные научно-исследова-
тельские работы.

Рассмотрим непосредственно научно-технические 
разработки (рис. 5).

На рис. 5 показано непосредственное финансиро-
вание, которое направляется на создание новой тех-
нологии или нового изделия. Инвестирование данного 
направления приводит к росту конкурентоспособности 
предприятий страны.

Большая часть экономических систем направлена 
на увеличение именно разработок новых товаров и 
услуг в национальном хозяйстве страны. В 2010 г. дан-

ный показатель составил 4,34 млрд. грн., в 2017 г. – 
7,29, 6 млрд. грн., что приводит к положительной дина-
мике в государстве. 

К сожалению, существуют проблемы, связанные с 
внедрением данного научного опыта в производство, так 
как большие научно-исследовательские центры в совре-
менном мире нужны только при ведущих корпорациях, 
которые не только зарабатывают прибыль, но и имеют 
возможности и желание осуществить инвестиции.

Промышленность и исследования в данном направ-
лении являются важными частями экономической 
системы страны. Здесь надо понять не только рыноч-
ную тенденцию, но и в каком направлении следует 
двигаться.

Инновационные разработки без внедрения в про-
изводство невозможны в современном мире. Большая 
часть идей должна быть не только фундаментального 
характера, но и практической ценностью для экономи-
ческого агента.

Рис. 5. Научно-техничные экспериментальные разработки
Источник: составлено автором на основе [2]

Рис. 4. Прикладные научно-исследовательские работы
Источник: составлено автором на основе [2]

 

 



59

Випуск 4 (47) 2018

Полная стадия научно-исследовательских работ 
заключается в доведении продукции до конечного 
покупателя. Возникает вопрос техники экономической 
безопасности страны.

При рассмотрении данного вопроса необходимо уде-
лить внимание именно задачам инновационного разви-
тия страны, так как данное направление способствует к 
повышению техники экономической безопасности.

Безопасность научно-исследовательских разрабо-
ток является приоритетной задачей государства. Каж-
дая развитая страна должна строить свое развитие, 
базируясь на совершенствовании научных разработок. 
При этом уделяется внимание не только исследованию, 
но и внедрению продукции на рынок. 

В конце ХХ века технология отделилась от промыш-
ленности, так как развилось более узкое направление 
информационной технологии, которое бурно развива-
ется сейчас. Концентрация отдельной отрасли вывело 
данное направление на новый уровень, так как про-
мышленность и машиностроение перетекают в инфор-
мационное управление средствами производства.

Цифровая экономика диктует свои требования всем 
участникам системы производства, на основе которых 
идет выпуск товаров.

Все больше проявляется разница между теми 
странами, которые используют только машиностро-
ение, и теми, которые используют информационное 
машиностроение.

Машиностроением является изготовление машин 
и оборудования для нужд экономических агентов 
страны. Большая часть данной системы представлена 
технологиями середины ХХ века, которые не имели 
интеллектуальной системы управления, этот процесс 
был механическим с использованием простых средств 
производства.

Информационное машиностроение представляет 
собой интеллектуальную систему, в которую, кроме 
машиностроения, входят возможности цифровой тех-
нологии, позволяющие создавать высокоточную и про-
мышленно умную технику.

Происходит рост производительности труда благо-
даря использованию совершенных аппаратов на произ-
водственных мощностях.

Конкурентоспособность экономики, особенно ее 
производственная часть, возрастает. При использова-
нии простых механизмов и машин будет наблюдаться 
дальнейшее отставание не только от мировых лидеров 
данного сегмента, но и от соседних стран.

К сожалению, данное направление требует привле-
чения большого объема инвестиций, которые должны 
быть направлены не только на производство, в частно-
сти машиностроение, в большей части финансирова-
ние должно быть направлено в информационную тех-
нологию производства.

Развитие коммуникации между экономическими 
агентами приводит к увеличению возможности рас-
пространения новых идей, тем самым приводит к уско-
рению данного сегмента.

Безопасность технологии с каждым годом растет, 
новые разработки увеличиваются, приводя к повыше-
нию конкуренции по данному направлению.

Безопасность производства зависит от технологий, 
которые разработали и внедрили в машиностроитель-
ную отрасль страны.

Сами по себе информационные технологии само-
стоятельные, развиваясь, они позволяют повысить 
безопасность коммуникации между экономическими 
агентами мирового рынка.

Внутренний рынок зависит не только от данной 
технологии, здесь возникает вопрос безопасности вну-
тренних экономических агентов от вмешательства дру-
гих стран.

Последняя тенденция мирового рынка направлена 
на привлечение и использование, хранение информа-
ции и базы данных на той территории, где это инфор-
мация собирается и используется.

Большое количество экономических агентов с про-
изводственного сектора уходят в сферу услуг, выступая 
посредниками или оказывая технологические услуги 
населению.

Доступ возможен только на платной основе, кото-
рая приводит к невозможности получения большой 
прибыли от производства высокотехнологической про-
дукции для местного рынка. Собственные разработки 
потребуют колоссальных инвестиций и времени. 

Экономический агент на рынке не имеет больших 
собственных средств, а также времени для самосто-
ятельных разработок. Потенциальный инвестор не 
вкладывает в венчурные проекты, которые являются 
опасными из-за потери собственных средств, так как 
возникает повышенный риск в постсоциалистических 
странах.

А проблема привлечения инвестиции оказывается 
существенной для большого количества агентов на 
рынке страны. Технологическое отставание все больше 
и больше снижает конкурентные преимущества вну-
тренних экономических агентов перед импортными 
товарами.

Конкурентное преимущество производствен-
ной системы стран мирового рынка, как отмечалось 
выше, привело к формированию двух систем выпуска 
продукции.

В группу выпуска продукции для экономической 
безопасности входят товары, которые экономический 
агент производит в минимальном объеме, не имею-
щие конкурентных преимуществ. Если нет произ-
водства или технологии важной продукции внутри 
страны, то страна подвержена угрозе производствен-
ной безопасности.

Выпуск высокотехнологической продукции доста-
точно высок из-за экономической целесообразно-
сти, вследствие этого возможен большой экспортный 
потенциал данного вида продукции. Преимущество 
цифровой экономики заключается в узком количестве 
экономических агентов, которые имеют возможности 
выпуска данного продукта. 

Разработка альтернатив возможна только с госу-
дарственной поддержкой в постсоциалистических 
странах. 

Казалось бы, все страны после развала СССР 
должны были развиваться и экономически поменять 
свою структуру. К сожалению, термин «постсоциа-
листический» продолжает оказывать влияние, так как 
вся промышленность и разработки были в тот период, 
очень мало своих новых идей. Данная негативная тен-
денция преобладает у всех постсоциалистических 
стран или ситуация стала еще хуже. Страны полностью 
потеряли промышленную систему того периода или 
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остаются заложниками данной проблемы. Все больше 
экономических агентов строят свою систему продаж и 
продвижение своей продукции на основе иностранных 
аналогов и товаров. Собственная сеть распростране-
ния ориентирована на товары иностранных экономи-
ческих агентов.

Данная тенденция возникла после распада СССР, 
хлынули все товары из соседних стран, и рынок не 
имел защиты от данной продукции.

Современная рыночная защита базируется на высо-
ких пошлинах, ввозимых товарах или квотах, установ-
ленных для стран.

Тенденция, при которой на рынке большой объем 
иностранной продукции, а своим приходится отбивать 
каждый процент продаж от импортного товара, явля-
ется негативной.

Ситуация с отставанием не только производствен-
ного характера, а также технологии будет углубляться. 
В дальнейшем будет наблюдаться технологическое 
отставание, когда европейские страны имеют только 
считанное количество промышленных производите-
лей, что сейчас наблюдается на авторынке.

Информация по своей структуре является товаром 
в ХХІ веке, то есть современность базируется только 
на данном свойстве. В группу американских индексов 
входят технологические компании, промышленность с 
него ушла. В американской системе вошло новое поня-
тие – «технологическая система страны», то есть она 
заменила производственную.

Данная современная тенденция приведет к еще 
более существенному разделению стран, которые по 
базе ориентированы на технологическую систему или 
производственную. От этого будут зависеть дальней-
шие возможности экономического агента в стране.

Экономический агент может, к сожалению, не 
иметь другого выбора, так как в технологической 
системе места ограничены. В этом направлении тех-
нологии можно выпустить первыми на рынок, а аль-
тернативные инновации разработать и внедрить про-
блематично. В дальнейшем конкурентоспособность 

инновационных товаров при позднем внедрении на 
рынок падает, добиться таких же результатов доста-
точно сложно.

Время, которое необходимо для экономических 
агентов, чтобы внедриться на рынок, практически 
упущено. Конкурировать с технологическими компа-
ниями сложно, а разрабатывать альтернативы в малых 
масштабах, к сожалению, хозяйствующему субъекту 
невозможно.

Если данный вопрос сравнить с Российской Феде-
рацией, то там всю систему перспективного развития 
разрабатывают с государственной финансовой под-
держкой. В технологии первенство имеет военно-про-
мышленный комплекс, передовые возможности всех 
остальных идей разрабатываются в стране, а произво-
дятся в Азии. Альтернативой является выкуп устарев-
шего технологического оборудования для производ-
ства товара внутри страны.

Выводы. Таким образом, тенденция прослежи-
вается положительная во всех направлениях, касаю-
щихся производственной системы страны. Большая 
часть инновационных разработок, к сожалению, не 
доходит до производства, надо увеличить финансиро-
вание всех направлений, которые относятся непосред-
ственно к воспроизводству.

К сожалению, научно экспериментальные разра-
ботки больше всего близки к промышленному ком-
плексу страны, тем самым непосредственно влияют на 
внедрение новизны на рынок. Остальные финансовые 
потоки направлены на другие направления, которые не 
всегда можно внедрить в рыночную систему. С одной 
стороны, это касается только теоретических направле-
ний, а с другой – большая часть инвестиций уходит в 
не всегда пользующиеся популярностью на рынке раз-
работки. В связи с этим рекомендовано больше выде-
лять на прикладные исследования, именно те, которые 
могут быть использованы производственной системой 
страны. Вследствие этого появляется возможность 
производить товары и технологии для повышения кон-
курентоспособности экономического агента.
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Боліла С.Ю., Федорова Т.В. Профіль споживача як основа для прийняття маркетингових рішень 
підприємством хлібопекарської галузі. Стаття присвячена теоретико-практичним аспектам маркетингової 
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ства хлібопекарської галузі, що є лідером на ринку Херсонщини. Охарактеризовано профіль кінцевого спо-
живача хлібопродуктів на регіональному ринку. Проведено маркетингові дослідження смаків і вподобань 
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aimed at making efficient marketing decisions. It has estimated the positions and the potential of the bakery industry 
enterprise, which is the leader at Kherson market. The study has characterized the profile of an end-consumer of 
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Постановка проблеми. Виробництво хлібобулочних 
виробів є однією з найважливіших галузей харчової про-
мисловості, яка забезпечує продовольчу безпеку країни. 
Сьогодні ринок хліба та хлібобулочних виробів наповне-
ний продукцією від різних виробників та в широкому 

асортименті. Таким чином, цей ринок є досить сегменто-
ваним та має високий рівень конкуренції. Тому вивчення 
профіля цільового споживача є вкрай актуальним завдан-
ням для виробника з метою вдалого позиціонування 
товару та прийняття відповідних рішень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Профіль 
споживача, як зазначають науковці, – це комплекс клю-
чових демографічних та психологічних характеристик 
покупця або цільової аудиторії продукту [1, c. 107; 
2, c. 142]. Як правило, для типу ринка В2С, в якому 
покупці – фізичні особи, він включає вік, стать, сімей-
ний стан, рівень освіти та доходу, географічне розта-
шування, поведінкові фактори тощо [3, c. 76; 4, с. 148]. 
Знання профіля споживача, як відзначають фахівці 
галузі маркетингу, має дуже велике значення як для біз-
несу загалом, так і для просування продукції зокрема 
[5, c. 92; 6, c. 87]. Вивченню теоретико-методичних 
підходів до дослідження фактичних та поведінкових 
частин профіля споживача присвячені праці таких 
науковців, як, зокрема, Р.Б. Кожухівська, Л.В. Тран-
ченко, А.О. Максименко, М.А. Окландер, І.О. Жарська, 
Ю.Ф. Пачковський, О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, 
В.С. Резнік. Але за всієї значимості раніше проведених 
наукових досліджень окремі питання вивчені недо-
статньо. Основна проблема полягає в галузевій специ-
фіці впливу виявлених чинників профіля споживача на 
маркетингові рішення виробника, що й зумовило вибір 
теми досліджень наших наукових пошуків.

Формулювання цілей статті. На основі викладе-
ного можна сформулювати дослідження, що перед-
бачає оцінку позицій підприємства хлібопекарської 
галузі, що є лідером на регіональному ринку, та визна-
чення профіля споживача його продукції, вивчення 
смаків і вподобань покупців з метою розробки комп-
лексу маркетингових заходів задля збереження конку-
рентних позицій виробника та забезпечення лояльного 
ставлення клієнтів. Об’єктом аналізу виступив ринок 
хлібопродуктів м. Херсона, предметом дослідження – 
характеристики профіля кінцевого споживача хлібо-
продуктів на регіональному ринку. Використовувались 
такі методи досліджень, як абстрактно-логічний, моно-
графічний, аналітичний, порівняння, узагальнення, 
опитування, експертних оцінок. Під час побудови 
плану дослідження та визначення питань в анкетуванні 
споживачів та особистого інтерв’ю експертів викорис-
тано загальновизнану методику [7, с. 82]. Думка опи-
таних споживачів та експертів є репрезентативною та 
відображує ситуацію, що склалась на ринку хлібопро-
дуктів м. Херсона.

Виклад основного матеріалу. Серед виробників 
хлібопродуктів на ринку м. Херсона позиції лідера 
посідає ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат». Згідно 
із завданнями дослідження ми проаналізували його 
потенціал, позиції на ринку, визначили характерис-
тики профіля його цільового споживача, запропону-
вали маркетингові заходи для зміцнення конкурентних 
позицій підприємства.

ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» створено на 
базі Херсонського хлібокомбінату державного вироб-
ничо-торговельного підприємства «Херсонхліб» у 
1997 році. У свій час «Херсонхліб» об’єднувало три 
виробничі цехи у м. Херсоні, засновані почергово -з 
1953 року. Отже, підприємство має значний досвід 
роботи з виробництва хлібобулочних та кондитерських 
виробів. Протягом останніх років компанія впроваджує 
інноваційні технології хлібопечення, які дають змогу 
поліпшити якість продукції та розширити асортимент. 
Філіями підприємства є Цех № 2 та Цех № 3. Компа-
нія виробляє хлібобулочні вироби, торти, тістечка, 

печиво, вафлі, сухарі, грінки та аналогічні вироби 
(понад 150 асортиментних позицій). Політика підпри-
ємства спрямована на утримання вірності традиціям 
та натуральності продуктів. Всі хлібобулочні вироби, 
що випускаються масово, виготовляються за класич-
ною технологією. Споживачам гарантується продукт, 
безпечний для здоров’я, на підприємстві проводиться 
відповідний вхідний контроль сировини та матеріалів. 
Крім того, служба виробничої лабораторії, що має від-
повідні сертифікати, цілодобово контролює всі етапи 
технологічного процесу. Для виготовлення житніх, 
житньо-пшеничних продуктів виробник застосовує 
житні закваски, а для пшеничного хліба – пшеничні 
закваски, які вирощуються на основі молочнокислих 
бактерій і дріжджових клітин. Застосування заквасок 
надає характерного смаку та аромату хлібним виробам. 
Підприємством останнім часом впроваджено техноло-
гію виробництва заварного житньо-пшеничного хліба 
на заквасках, вироблених за білоруською технологією. 
Процес тривалий (понад 18 годин), енергоємний, але 
кінцевий результат, тобто продукт, зокрема хліб «Біло-
руський», «Мінський», «Житниця», «Столичний», 
має вищу якість. Ця продукція відрізняється подо-
вженим терміном споживання (до шести діб). Завдяки 
оригінальній рецептурі приготування заварний хліб 
має приємний кисло-солодкий смак, пори хліба вихо-
дять більш пружними, м’якушка – злегка волога, але 
не липка, він довго не черствіє та не кришиться і має 
дуже корисні властивості, а саме містить велику кіль-
кість клітковини (в 5 разів більше, ніж має звичайний 
хліб), багато макро- та мікроелементів (кальцій, маг-
ній, фосфор, залізо, цинк, селен, вітаміни групи В); 
має здатність забезпечувати організм енергією за раху-
нок складних вуглеводів, що входять до його складу; 
є низькокалорійним, легко засвоюється, покращує 
роботу травної системи. Такий хліб чудово смакує з 
різними начинками, а саме з ікрою та червоною рибою, 
з оселедцем та креветками, з шинкою та ковбасою, 
тому його із задоволенням беруть на реалізацію тор-
говельні мережі. Стосовно ж інгредієнтів, що викорис-
товуються для виготовлення хлібобулочних виробів, то 
виробник застосовує виноград сушений, курагу, чор-
нослив, арахіс, насіння соняшнику, кунжут, фруктові 
наповнювачі тощо, що мають натуральний характер. 
Продукція підприємства неодноразово перемагала на 
численних виставках та конкурсах, а головне, користу-
ється високим попитом у споживачів.

Сьогодні ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» скла-
дає групу компаній, що займаються виробництвом 
хлібобулочних, кондитерських та борошномельних 
продуктів. Компанія приділяє значну увагу марочній 
політиці та брендингу, а також активно підтримує ТМ 
«Хліба Херсонщини», “DREAM CAKE”, «Королів-
ська насолода». ТМ «Хліба Херсонщини» пропонує 
своїм клієнтам широкий асортимент, а саме тостові, 
білоруські, булочні, фінські види, вироби з курагою 
та родзинками, різними зернами та горіхами. Підпри-
ємство постійно шукає нові ідеї для оновлення асор-
тиментного ряду своєї продукції, використовуючи 
як орієнтир смакові вподобання херсонців та світові 
бестселери. Стала якість продукції херсонського хлі-
бокомбінату підтримується за рахунок дотримання 
стандартів ISO/22000. Відділ маркетингу та техно-
логи Херсонського хлібокомбінату відстежують нові 
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тенденції та вивчають побажання споживачів, для 
підтримки зв’язку з клієнтами нещодавно створений 
та функціонує сучасний call-центр. У 2016 році ком-
панією запущено лінію тостових виробів, а саме хліб 
тостовий білий європейський, хліб тостовий висівко-
вий, хліб тостовий «Ніжний» та тостовий з льоном. 
Асортимент заварних хлібів доповнили нові ексклю-
зивні види, а саме «Литовський світлий заварний» та 
«Шведський», вироблені на оцукрених і зброджених 
заквасках з використанням концентрованого частково 
інвертованого цукрового розчину, ці хліби мають непо-
вторний смак заварного житнього хліба, не містять 
консервантів і харчових добавок та є дуже корисними.

Компанія прагне, щоби хліб став ще більш прива-
бливим та впізнаваним для лояльних і потенційних спо-
живачів. Тому у 2017 році компанія впровадила карди-
нально нову концептуальну упаковку для нових видів 
продукції. Вона має яскравий індивідуальний дизайн, 
лаконічний логотип та образ (герой Бредлі), зображення 
якого демонструє активність, позитивне ставлення до 
здорового способу життя, оптимізм. Лінійка хлібів пре-
міум-сегменту представлена в різноманітній кольоровій 
гаммі, такій як бірюзовий колір (для житніх заварних 
хлібів), гірчичний (світлий заварний), червоний (тостові 
види хліба). Різнобарвна упаковка вигідно виділяється 
на полиці серед інших брендів, що дає змогу покупцю 
легко знайти потрібний сорт хліба на полицях магазину.

ТМ «Королівська насолода» представляє для 
покупців широкий асортимент різноманітного печива, 
пряників, тістечок та тортів високої якості, вироблених 
за класичними традиційними технологіями з викорис-
танням натуральної сировини. Окрім тортів та печива 
масового сегменту, ТМ «Королівська насолода» пропо-
нує виготовлення ексклюзивних кондитерських виро-
бів на замовлення за доступними цінами. Продукція 
має цікаві назви й користується попитом у населення.

ТМ “Dream cake” виробляє ексклюзивні торти 
та кондитерські вироби, тістечка, пряники, печиво, 
начинку тортів, пасхальну продукцію, весільні соло-
дощі, капкейки виключно з натуральних компонентів, 
що відповідають сучасним тенденціям. На замовлення 
виготовляються забавні дитячі торти (з улюбленими 
героями мультфільмів), весільні та корпоративні торти, 
подарункові шкатулки з макаронс, мальовані пряники, 
тістечка тощо.

ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» розширює 
свої ринки. У вересні 2017 року підприємство запус-
тило лінію шокової заморозки хлібобулочних виробів 
(круасани та різноманітні види хлібу), що дає можли-
вість довипікання їх безпосередньо в точках продажу, 
а також пропонує їх іноземним партнерам.

Своєю місією підприємство вважає розвиток потен-
ціалу компанії заради створення нових продуктів, що 
покликані вчасно задовольняти потреби клієнтів на 
принципах соціальної відповідальності. Але, незва-
жаючи на те, що підприємство має значний потенціал 
щодо зміцнення позицій на ринку, виробник повинен 
враховувати ситуацію, що склалась на ринку хлібобу-
лочних виробів, та зважати на тенденції змін попиту 
на продукцію, здійснювати маркетингові дослідження 
споживчих запитів та вподобань задля прийняття ефек-
тивних маркетингових рішень.

Для виявлення наявних сегментів ринку хлібопро-
дуктів, вивчення профіля споживача та визначення сма-

ків та вподобань споживачів у співпраці з відділом мар-
кетингу та продажів підприємства у березні 2018 року 
нами проведене опитування покупців з точністю 10% 
(n = 100%) за загальноприйнятою методикою [7, с. 82]. 
Для цього сформовано одноступінчасту безповторну 
невипадкову квотовану вибірку. Опитування проводи-
лося в найбільших торгових закладах Херсону, таких як 
«АТБ», «Сільпо», «Екомаркет», «Малина», «Таврія В», 
а також деяких роздрібних магазинах, розташованих в 
найближчих житлових зонах покупців хлібопродуктів, 
кіосках, які знаходяться в місцях найбільш активного 
транспортного сполучення. Формою збору первин-
ної маркетингової інформації від покупця слугувала 
закрита структурована анкета, яка містила 17 запитань. 
В дослідженні, окрім опитування кінцевих споживачів, 
нами використана думка експертів. В експертизі взяли 
участь 10 експертів, які відповідали на відкриті запи-
тання в ході особистої зустрічі за допомогою інтерв’ю.

Як критерії цільового клієнта з-поміж характерис-
тик споживача вибрано стать, вік, сферу діяльності, 
рівень доходів та розмір сім’ї респондентів. З усієї 
кількості опитаних більшість складали жінки, а саме 
53%. Рівень доходу більшості опитаних перебував у 
межах 3200–5000 грн. Найбільшу частку серед спо-
живачів за сферою діяльності займали студенти (23%), 
а найменш чисельними серед опитаних споживачів 
виявилися домогосподарки (6%). Щодо характерис-
тики профілів споживачів, що є покупцями хлібопро-
дуктових виробів міста Херсону, за віковими групами, 
то їх об’єднано в три сегменти: I включає людей у віці 
від 18 до 24 років (34%), II – від 25 до 55 років (52%), 
III – від 56 і більше років (14%). У результаті най-
більш широким сегментом став другий, об’єднавши 
споживачів у віці від 25 до 40 років (30%) і від 41 до 
55 років (22%). За результатами дослідження спожи-
вачі І сегменту, купуючи продукти, менш чутливі до їх 
складу, дати виготовлення, форм, їх найбільше прива-
блює гарна упаковка. Споживачі ІІ сегменту довіряють 
рекламі, дослухаються до рекомендацій продавців і 
навіть уточнюють дату виробництва, упаковка для них 
не така вже й важлива. Споживачі ІІІ сегменту більше 
орієнтуються на популярність марки, більше сприй-
нятливі до реклами, частіше враховують дату виготов-
лення під час здійснення покупки товару.

За розміром сім’ї респондента в цільовій аудиторії 
встановлена така динаміка: 2 особи – 28%, 3 особи – 25%, 
4 особи – 25%, 1 особа – 10%, 5 осіб – 9%, 7 осіб – 3%.

Хліб і хлібобулочні вироби є продуктами щоден-
ного попиту, і їх споживає майже все населення міста 
Херсону (99% з опитаних бачать його у своєму раці-
оні). Результати анкетування покупців хлібопродуктів 
у Херсоні виявили, що за асортиментними перева-
гами найбільший попит мав хліб пшеничний вищого 
ґатунку (38% опитаних), а найменший – хліб пшенич-
ний другого ґатунку (7%). Щодо ж частоти покупки, то 
за результатами досліджень більшість покупців (68%) 
купує хліб двічі на тиждень, що зумовлено його термі-
ном зберігання та скороченням доходів споживачів, які 
замінюють деякі продукти хлібобулочними виробами.

Стосовно ж виробників хлібобулочних виробів, то 
споживачі міста Херсона віддають більшу перевагу 
продукції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» (26%), 
ТОВ «Берислав-хлібозавод» (24%), «Хлібокомбінат 
Скадовського РАЙСТ» (13%), ПП «Хлебный мир» 
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(13%), ПП «Житниця» (10%), ПАТ «Каланчацький 
комбінат хлібопродуктів» (7%), ТОВ «Дніпро» (7%). 
Якщо ж розглядати фактори, які найбільше впливають 
на вибір під час купівлі хлібобулочних виробів, то вияв-
лено, що смакові якості відіграють для споживача най-
більше значення та складають 25%, якість же продукції 
посіла друге місце в шкалі споживчих переваг (23%), 
найменшим впливом користується фактор «виробник 
продукції» (15%), що свідчить про наявність на ринку 
відносно однакової за своїми властивостями продукції, 
здатної задовольнити потреби споживачів стосовно 
хлібопродукту. Найбільш поширеним місцем для при-
дбання хлібобулочних виробів є кіоск (30%), потім йде 
великий супермаркет (24%), популярність якого серед 
покупців зростає з кожним роком. Найменша кількість 
покупок здійснюється на стихійних ринках (4%).

Для споживачів з рівнем доходу нижче середнього, 
які витрачають на продукти харчування 21% місячних 
витрат, основним критерієм вибору є ціна, за підви-
щення якої вони перейдуть на більш дешевий про-
дукт. У споживачів з рівнем доходу вище середнього, 
що витрачають на продукти харчування 12% місячних 
витрат, хліб займає в структурі щоденного споживання 
невелику частку, а витрати на продукти харчування 
перерозподіляються на користь таких продуктів, як 
фрукти, овочі. Ця група споживачів виявляє інтерес до 
продуктів для здорового способу життя та екологічно 
чистих продуктів. Також результати дослідження пока-
зали, що найбільший інтерес до нових видів хлібопро-
дукції виявили жінки, які проживають у місті, віком 
від 20 до 50 років з рівнем доходу вище за середній 
та високим. Ними до очікуваних вигід віднесено нату-
ральний склад продукту, дієтичні властивості продук-
ції, загальна користь для здоров’я. Цікаво, що численні 
сім’ї виявили менший інтерес до такої продукції, що 
обумовлено бажанням уніфікувати закупку хлібобу-
лочних виробів для всіх членів сім’ї.

Щодо класифікації поведінки споживачів, то в 
економічній літературі зустрічаються різні її варі-
анти. Цікавим є поділ поведінки споживачів за спів-
відношенням основних соціально-психологічних та 
демографічних особливостей споживачів з їхніми 
грошовими витратами на продукти харчування, який 
запропонований вітчизняними науковцями, а саме 
оптимісти, новатори, консерватори, естети, прагма-
тики, негативісти, вимушені споглядачі [8, c. 5]. В про-
цесі маркетингових досліджень шляхом анкетного 
опитування, інтерв’ювання та візуального спостере-
ження з’ясувалось, що на місцевому ринку хлібопро-
дуктових виробів у Херсоні переважають такі типи 
покупців: оптимісти (23%), прагматики (19%) та виму-
шені споглядачі (17%), на яких припадає більша частка 
покупців місцевого ринку, що підтверджує важливість 
використання чинників ціни та якості продукції, сти-
мулювання як продавців продукту, так і покупців, а 
також важливість фактору реклами для підвищення 
ступеня лояльності споживача. Тому врахування харак-
теристик споживачів цих типів є важливим для розро-
блення та використання маркетингових інструментів у 
діяльності підприємства хлібопекарської галузі.

Висновки. Ефективне використання інструмен-
тів маркетингу можливе лише за постійного вивчення 
ринку, в результаті чого господарюючий суб’єкт пови-
нен володіти інформацією про попит (потенціал ринку, 

обсяг ринку, купівельна спроможність споживачів в 
різних регіонах, визначення груп споживачів, сезонні 
коливання попиту); пропозицію (наявність конкурен-
тів, сегментування ринку, вироби-конкурентів та їх 
властивості, пропозиції конкурентів, імідж); можли-
вість використання інструментів маркетингу і їхньої 
ефективності (еластичність цін збуту, реклама та її вар-
тість у засобах масової інформації, знання преси).

Слід зазначити, що у сьогоденні хліб слід розглядати 
як товар, а не лише як соціальний продукт першочер-
гової необхідності. Сучасні технології виробництва та 
рецептури дають змогу розширити асортимент хлібо-
пекарської продукції преміум-сегменту та забезпечити 
прибутковість виробничо-господарської діяльності 
підприємства, оскільки ціна на цей товар формується 
на основі ринкового механізму, на відміну від соціаль-
них сортів хлібу, ціна на який регулюється державою. 
Тому для просування цієї продукції слід обов’язково 
використовувати елементи маркетингової пропозиції 
для популяризації продукції преміум-сегменту.

Особисті цінності споживачів та психографічні осо-
бливості цільової групи визначають зміст трьох груп 
атрибутів пропозиції. До складу першої групи входять 
загальна ідея, призначення хлібопекарської продук-
ції, яка задовольняє специфічний попит споживачів 
цільової групи та виправдовує їх сподівання на певний 
рівень споживчих характеристик, ціну та якість.

Другу групу складає ринкове оточення, або «хліб 
та хлібобулочні вироби у реальному виконанні», 
складовими якої є асортимент, його глибина, ширина, 
довжина, поновлюваність та інші характеристики, які, 
як свідчать результати досліджень, посідають важливе 
місце серед факторів, що впливають на споживчий 
вибір. Також до цієї групи відносяться такі атрибути, 
як зовнішнє оформлення (пакування), екологічність 
продукту та місце продажу або його відповідність 
сучасним вимогам до місця розташування, архітектур-
ним та дизайнерським рішенням в оформленні торго-
вельного закладу, кваліфікації персоналу тощо.

Третю групу складають додаткові атрибути, або 
засоби позитивного впливу на емоційний стан покупця 
і зростання афективної складової рішення про купівлю. 
Це може бути наявність корисних мікроелементів, під-
вищений вміст вітамінів, мікроелементів, пакування з 
більшою кількістю продукту (більшою вагою) за тією 
ж ціною тощо. Важливим є також те, що хлібопекар-
ська продукція повинна не тільки задовольняти осно-
вну потребу, але й сприяти виникненню нових потреб 
для забезпечення здорового харчування, відповідати 
екологічним нормам та суспільним вимогам зниження 
витрат сировини та енергії. Цей компонент комплексу 
відповідає за пошук ідей створення нового або вдоско-
налення наявного продукту для задоволення конкрет-
ної потреби, комерціалізацію ідей, формування умов 
для забезпечення необхідного рівня якості.

Таким чином, за результатами аналізу ПрАТ «Хер-
сонський хлібокомбінат» робить вагомий внесок у 
розвиток харчової промисловості регіону, забезпечу-
ючи херсонців сучасними хлібобулочними виробами. 
Водночас з урахуванням результатів досліджень на 
перспективу ПрАТ «Херсонський хлібозавод» необ-
хідно впровадити систему управління безпечністю 
харчових продуктів, щоб і надалі гарантувати покуп-
цям високу якість продукту. Для цього необхідно 
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вжити низку санітарних заходів, здійснити модерні-
зацію обладнання, автоматизацію процесу дозування 
сировини і напівфабрикатів, контролю параметрів 
середовища в шафах вистоювання тістових заготовок. 
Підприємству необхідно продовжити роботу з поши-
рення та поглиблення асортиментної лінійки продук-
ції, звернути увагу на продовження добрих традицій 
щодо формування впізнання продукції за рахунок кон-
цептуальної упаковки, а також поширити це на інші 
види хлібобулочних виробів, щоб оживити рутинність 
здійснення покупки та привернути увагу споживача, 
крім того, слід запровадити нові види упаковки з ціка-
вими образами, що будуть враховувати профіль спо-
живачів і для продукції, яка йде на експорт; значну 
увагу необхідно звернути на розширення системи фір-
мової торгівлі та спланувати відповідну внутрішньо-
магазинну рекламу та заходи зі стимулювання покуп-
ців (наприклад, за кожну п’яту покупку надавати 5% 
знижки, запровадити знижки на святкові події, до дня 
хлібу, до дня міста тощо); посилити роботу з паблік 

рилейшнз для формування сприятливого образу ком-
панії та її продукції в очах споживачів з метою під-
вищення рівня їх лояльності; вжити корпоративних 
заходів з демонстрації продукції та досягнень компа-
нії, дегустаційними конкурсами та залученням реаль-
них і потенційних вітчизняних та іноземних партнерів 
і громадськості; взяти участь у виставках, ярмарках, 
фестивалях, традиційних та інтерактивних конферен-
ціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів, святкових подіях з експозиціями нової продук-
ції підприємства; активізувати просування продукції 
в мережі Інтернет та урізноманітнити форму подачі 
інформації на web-сайті компанії. У межах дослі-
дження використано традиційні методи визначення 
профіля споживача. В наших подальших розвідках ми 
використаємо інноваційні технології дослідження про-
філя покупця, що засновані на складанні карт емпатії, 
інструментах нейромаркетингу для розроблення ефек-
тивної програми позиціонування продукту на регіо-
нальному ринку.
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Постановка проблеми. Економічний аналіз гос-
подарської діяльності підприємства виник і розви-
вався як аналіз за даними бухгалтерського обліку. 
У сучасних умовах під час проведення економічного 
аналізу необхідно враховувати дані управлінського 
обліку, оскільки він вирішує низку нових питань, 
зокрема складання попередніх кошторисів та роз-
роблення варіантів управлінських рішень. Таким 
чином, управлінський облік ліквідував недоліки 
виробничого обліку, виявив потенційні можливості 
використання рішень, на які дані обліку можуть 
вплинути.

Перехід України на Міжнародні стандарти обліку 
та звітності зумовлює більш чітке розмежування 
фінансового й управлінського обліків, що, безумовно, 
впливає на методологію, методику та організацію еко-
номічного аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 

Тому очевидною є актуальність проблеми погли-
блення інформативності управлінського обліку, 
посилення його оперативності та взаємозв’язку з 
економічним аналізом у процесі управління підпри-
ємством. Важливість та необхідність дослідження 
цього питання зумовлені недостатністю організа-
ційної, методичної та інформаційної забезпеченості 
економічного аналізу і потребує наукового підходу до 
вирішення даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні проблеми ролі економічного аналізу в системі 
управлінського обліку для прийняття управлінських 
рішень вивчають чимало економістів і науковців: 
І.В. Аверчев, Ю.А. Бабаєва, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
В.Б. Івашкевич, О.В. Олійник, В.В. Сопко, В.Ф. Палій, 
А.Д. Шеремет та ін. Усі вони приділяють значну увагу 
теоретичному підходу до вирішення проблем, з якими 
може зіштовхнутися суб’єкт підприємницької діяль-
ності, здійснюють розроблення методології економіч-
ного аналізу в системі управлінського обліку.

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи 
є дослідження ролі економічного аналізу в системі 
управлінського обліку в процесі управління підпри-
ємством. Для досягнення поставленої мети необхідно 
виконати такі завдання:

– визначити зміст понять «управлінський облік» та 
«економічний аналіз»; 

– дослідити методи економічного аналізу, які 
використовуються у процесі прийняття управлінських 
рішень;

– вивчити роль економічного аналізу в системі 
управлінського обліку.

Виклад основного матеріалу. Впродовж усіх років 
незалежності України у вітчизняних наукових колах 
точаться гострі суперечки й ведуться безперервні дис-
кусії з приводу управлінського обліку. Становлення 
системи управлінського обліку – трудомісткий і три-
валий процес, що займає декілька років на великих і 
середніх підприємствах. Сьогодні у вітчизняних нау-
ковців не існує одностайного погляду цю проблему, 
є як прихильники, так і противники впровадження 
управлінського обліку на підприємствах. Для дослі-
дження цього питання розглянемо сутність поняття 
«управлінський облік» (табл. 1).

Отже, дослідивши сутність поняття «управлін-
ський облік», ми стверджуємо, що управлінський облік 
має місце в управлінні вітчизняними підприємствами, 
але система управлінського обліку потребує чималих 
грошових засобів і кваліфікованих трудових ресурсів. 
Під час її становлення на підприємствах необхідно 
вирішити низку завдань із реорганізації фінансової 
служби, розроблення системи обліку витрат та вста-
новлення програмного пакету.

Система управлінського обліку повинна бути 
побудована так, щоб загальні завдання, що стоять 
перед управлінською системою підприємства, роз-
поділялися між різними рівнями управління, де 
кожен менеджер несе свою частку відповідальності 
за рішення певної частини зазначених завдань; 
водночас облікова система повинна забезпечувати 
спряженість і взаємозв’язок різних інформаційних 
потоків як основу для взаємодії всіх функцій управ-
ління (рис. 1).

Проаналізувавши таблицю і рисунок 1, доцільно 
зробити такий висновок: управлінський облік являє 
собою взаємодію методів управління у ході накопи-
чення, обробки, узагальнення та передачі інформації 
внутрішнім користувачам для прийняття управлін-
ських рішень. Таким чином, економічний аналіз віді-
грає важливу роль у системі управлінського обліку.

Об’єкти управлінського обліку відображаються в 
інформаційній системі організації через сукупність 

Донских А.С., Ткаченко А.С. Роль экономического анализа в системе управленческого учета. В 
статье проведено исследование роли экономического анализа в системе управленческого учета. Исследова-
на сущность понятий «управленческий учет» и «экономический анализ» и методы экономического анализа, 
используемые в процессе принятия управленческих решений. Изучены составляющие системы управленче-
ского учета на предприятиях Украины. Подчеркнута важность взаимосвязи между управленческим учетом и 
экономическим анализом в контексте учетно-аналитического обеспечения управления.

Ключевые слова: управленческий учет, экономический анализ, метод, задачи, управленческие решения, 
система.

Donskykh A.S., Tkachenko A.S. The role of economic analysis in the system of managerial accounting. 
The article analyzes the role of economic analysis in the system of managerial accounting. The essence of concepts 
of managerial accounting” and “economic analysis” and methods of economic analysis used in the process of mak-
ing managerial decisions are investigated. The components of the management accounting system at Ukrainian 
enterprises were studied. The importance of the relationship between managerial accounting and economic analysis 
in the context of accounting and analytical management support is emphasized.

Key words: managerial accounting, economic analysis, method, tasks, managerial decisions, system.
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Таблиця 1
Сутність поняття «управлінський облік»

Автори Визначення
Ф.Ф. Бутинець [4, с. 215] Управлінський облік на відміну від фінансового спрямований на отримання інформації 

не про фактичну вартість майна, витрат і доходів, стан розрахунків і зобов’язань, а на 
визначення та вивчення чинників, обставин та умов, що впливають на господарську 
діяльність підприємства.

С.Ф. Голов [6, с. 254] Управлінський облік є процесом виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, 
підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською 
ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення 
відповідного підзвітного використання ресурсів.

В.В. Сопко [14, с. 187] Внутрішньогосподарський (управлінський) облік є продовженням та поглибленням 
бухгалтерського фінансового обліку витрат і доходів діяльності підприємства.

М.Г. Чумаченко [15, с. 3] Управлінський облік – це не результат «штучного поділу», а цілеспрямований розвиток 
усього бухгалтерського обліку, який має перетворитися на надійного постачальника 
інформації для потреб управління.

А.Д. Шеремет [16, с. 143] Управлінський облік – це підсистеми бухгалтерського обліку, яка в межах одного 
підприємства забезпечує його управлінський апарат інформацією, яка використовується 
для планування, управління і контролю над його діяльністю.

ЗУ «Про бухгалтерський 
облік та фінансову 
звітність» [8]

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система обробки та підготовки 
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі 
управління підприємством.

Ю.А. Бабаєв [3, с. 144], 
В.Б. Івашкевич [9, с. 515]

Управлінський облік – це інтегрована внутрішньогосподарська інформаційна 
система, основною метою якої є інформаційно-аналітичне забезпечення менеджерів 
господарюючих суб’єктів про витрати і результати діяльності як підприємства у цілому, 
так і його окремих структурних підрозділів для прийняття ними оперативних, тактичних 
і стратегічних управлінських рішень. 

В. Палій [13, с. 58] Управлінський облік включає елементи бухгалтерського, статистичного та оперативного 
обліку, що підтверджує наявність набагато ширших можливостей досліджуваної системи.

І. Аверчев [1, с. 94] Управлінський облік – це процес ідентифікації, вимірювання, накопичення, проведення 
аналізу, підготовки, інтерпретації і представлення фінансової інформації, необхідної 
управлінській ланці підприємства для здійснення планування, оцінки і контролю 
господарської діяльності.

прийомів і способів, що становлять основу методу 
управлінського обліку. 

В управлінському обліку використовуються всі 
елементи методу фінансового 
обліку: документація й інвен-
таризація, система рахунків, 
подвійний запис, оцінка, каль-
куляція, баланс, звітність. 
Окрім того, в управлінському 
обліку широко застосовуються 
прийоми економічного ана-
лізу, статистичні методи тощо 
[2, с. 43].

Економічний аналіз може 
забезпечити глибше проник-
нення в ту чи іншу господар-
ську структуру і виробити все-
бічно обґрунтовані висновки і 
пропозиції. Під аналізом в еко-
номічній літературі розуміють 
оцінку облікової та іншої інфор-
мації за допомогою вивчення 
зв’язків і взаємозв’язків між 
показниками. 

Економічний аналіз – це 
система прийомів для роз-
криття причинних зв'язків, що 
зумовлюють результати явищ 
і процесів (середні й відносні 

величини, групування, індексний метод, коефіцієнти 
автономії, довготермінового залучення коштів, манев-
рування власними коштами підприємства, нагрома-

Рис. 1. Система управлінського обліку на підприємстві
Джерело: удосконалено авторами на основі [11]
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дження амортизації, реальної вартості основних засо-
бів, коефіцієнти ліквідності (платоспроможності) 
тощо) [7, с. 112].

Економічний аналіз передує прийняттю будь-яких 
управлінських рішень і слугує їх аналітичному обґрун-
туванню. Така практична діяльність стосується не 
тільки окремого суб’єкта господарювання, а й дослі-
дження проблемних напрямів різних предметних галу-
зей, зокрема обслуговування потреб різних споживачів 
(кредитних установ, контролюючих органів, держав-
них служб за розроблення стратегії розвитку як окре-
мих регіонів, так і держави загалом) [5, с. 44].

Економічний аналіз як практична діяльність розкри-
вається за такими напрямами: як основна – інформа-
ційно-аналітична діяльність (окремий вид діяльності, 
що належить до сфери послуг); як сервісна (забезпечу-
вальна) діяльність – функція управління, інформаційна 
система, що забезпечує обґрунтування управлінських 
рішень [12, с. 42].

Економічний аналіз у системі управлінського 
обліку повинен вирішувати такі завдання (рис. 2).

Для проведення економічного аналізу необхідна 
інформація про діяльність підприємства, яка знахо-
диться у публічній фінансовій звітності та управлін-
ській (внутрішній) звітності. У процесі аналізу інфор-
мація проходить аналітичну обробку (табл. 2).

На підставі результатів економічного аналізу роз-
робляються й обґрунтовуються управлінські рішення. 
Економічний аналіз передує рішенням і діям, обґрун-

Рис. 2. Завдання економічного аналізу в системі управлінського обліку
Джерело: сформовано авторами на основі [5]

товує їх, забезпечує об’єктивність та ефективність 
використання інформації.

Методи економічного аналізу, які застосовуються у 
дослідженнях господарської діяльності підприємств, 
налічують близько 100 найменувань. В умовах невід-
воротних процесів глобалізації економіки України 
національним виробником для виходу з конкуренто-
спроможною продукцією (послугами) на зовнішні та 
внутрішній ринки слід адаптувати свою господарську 
діяльність до умов інвестиційно-інноваційного розви-
тку суспільства, тому для аналізу господарської діяль-
ності підприємств та прийняття ефективних рішень у 
постіндустріальному суспільстві потребують розвитку 
такі перспективні методики економічного аналізу, як: 

– ситуаційний аналіз, методика якого повинна від-
повідати постійним запитам управлінців, ураховувати 
інфляційні процеси, дії конкурентів, кон’юнктуру 
ринку, ризики тощо; 

– стратегічний аналіз, що аналізує майбутнє не 
тільки за показниками минулого, а й за прогнозова-
ними умовами майбутнього. Під час аналізу ефектив-
ності бізнес-процесів рекомендується розробити нові 
й адаптувати класичні методи аналізу, що враховувати-
муть їхні кількісні та якісні характеристики; 

– АВС-аналіз, який дає змогу обґрунтувати пріори-
тети та ключові напрями змін у виробничому процесі. 
Результатом повинна бути мобілізація резервів госпо-
дарювання через поліпшення організації та ефектив-
ності виробництва;

– GAP-аналіз, завдяки 
якому можна знайти шлях від 
наявного стану до бажаного; 

– інституційний аналіз, 
який має на меті оцінити орга-
нізаційні, правові, політичні й 
адміністративні умови діяль-
ності підприємства [10, с. 167]. 

Висновки. Отже, можна 
зробити такі висновки:

1. Система управлінського 
обліку на підприємствах вклю-
чає такі методи як облік, контр-
оль, аналіз і планування.

2. Особливу роль еконо-
мічний аналіз грає в системі 
управлінського обліку, де за 
його допомогою проводять 
оцінку причинно-наслідкових 
взаємозв’язків та пошук вну-
трішніх резервів.

3. Головною метою еко-
номічного аналізу є зниження 
ризику, пов'язаного з прийнят-
тям економічних рішень, орієн-
тованих на майбутнє.

 

№  
завдання 

Характеристика завдання 

Забезпечення можливості системного дослідження регульованого 
об’єкта, підпорядкованого єдиній меті у потрібні для управління 
проміжки часу. 

Обґрунтування мети господарської одиниці виходячи зі стану 
внутрішнього і зовнішнього середовища, корегування її в разі їх 
зміни. 

Дослідження впливу кожної підсистеми на досягнення мети, пошук 
найефективніших шляхів її реалізації. 

Вивчення потреб і запитів, стосовно яких необхідно вживати 
спеціальних заходів сьогодні або в найближчому майбутньому. 

Виявлення систем взаємозв’язків між підсистемами та елементами, 
вивчення впливу кожного елемента на систему загалом і, навпаки, – 
виявлення підсистеми (елементів систем, які є «вузькими  місцями», 
а які – «провідними ланками»). 

1 

2 

3 

4 

5 

Таблиця 2 
Стадії проходження інформації у процесі економічного аналізу

№ стадії Характеристика стадії

1 Проводиться порівняння досягнутих результатів виробництва з даними за минулі періоди часу,  
з показниками інших підприємств і середньогалузевими показниками

2 Визначається вплив різних чинників на результативні показники

3 Виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, резерви та перспективи подальшого 
розвитку
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. Маркетингове забезпечення антикризового управління торговельними 
підприємствами. Статтю присвячено маркетинговому забезпеченню антикризового управління торговель-
ними підприємствами. На підставі дослідження теорії та практики управління підприємницькими структу-
рами в умовах кризи наведено авторську точку зору щодо сутності та змістовності поняття «маркетингове 
забезпечення антикризового управління торговельним підприємством» та обґрунтовано основні положення 
концепції його формування. Розроблено відповідну референтну модель, яка забезпечує інтеграцію та опе-
ративність взаємодії елементів системи антикризового управління з бізнес-середовищем, що є необхідною 
умовою для реалізації ринково орієнтованих пріоритетів та досягнення стратегічних цілей розвитку в умо-
вах невизначеності й дає змогу підвищити ефективність процесу антикризового управління.

Ключовi слова: підприємство, антикризове управління, маркетингове забезпечення, концепція, програ-
ма, інструменти, стратегія.

Кащена Н.Б., Чмиль А.Л. Маркетинговое обеспечение антикризисного управления торговыми 
предприятиями. Статья посвящена маркетинговому обеспечению антикризисного управления торговыми 
предприятиями. На основании исследования теории и практики управления предпринимательскими струк-
турами в условиях кризиса представлена авторская точка зрения относительно сущности и содержании по-
нятия «маркетинговое обеспечение антикризисного управления торговым предприятием» и обоснованы 
основные положения концепции его формирования. Разработана соответствующая референтная модель, 
которая обеспечивает интеграцию и оперативность взаимодействия элементов системы антикризисного 
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управления с бизнес-средой, что является необходимым условием для реализации рыночно ориентирован-
ных приоритетов и достижения стратегических целей развития в условиях неопределенности и позволяет 
повысить эффективность процесса антикризисного управления.

Ключевые слова: предприятие, антикризисное управление, маркетинговое обеспечение, концепция, 
программа, инструменты, стратегия.

Kaschena N.B., Chmil H.L. Marketing support for anti-crisis management of trade enterprises. The article 
is devoted to marketing support for anti-crisis management of trade enterprises. Based on studying the theory and 
practice of enterprise management amid the crisis, the author’s opinion regarding the essence and meaningfulness 
of the concept “marketing support for anti-crisis management of trade enterprise” is presented and the main provi-
sions of the concept of its formation are substantiated. The corresponding reference model, which provides for the 
integration and prompt cooperation of elements of the anti-crisis management system and business environment, is 
developed that is a necessary condition for realizing market-oriented priorities and achieving strategic development 
goals in a context of uncertainty, as well as allows improving the efficiency of the anti-crisis management process.

Key words: enterprise, anti-crisis management, marketing support, concept, program, tools, strategy.

Постановка проблеми. Численні внутрішні та 
зовнішні виклики (триваюча військова агресія, низь-
кий рівень довіри до системи державного управління, 
високий рівень корупції, слабка фінансова дисципліна, 
незадовільна інвестиційна привабливість, низький 
рівень конкурентоспроможності, надмірне боргове 
навантаження, заморожування соціальних стандартів, 
навантаження на бюджет та ін.) суттєво обмежують 
потенціал України у світовому бізнес-просторі та через 
трансмісію глобальних фінансово-економічних криз 
підсилюють негативні наслідки системних протиріч 
у національній економіці. Як результат – збільшення 
частоти появи кризових ситуацій та масштабності їх 
дестабілізуючих наслідків на підприємствах переваж-
ної більшості галузей народного господарства країни, 
і торгівля при цьому не є винятком. За даними Дер-
жавної служби статистики України про діяльність під-
приємств оптової та роздрібної торгівлі [1], впродовж 
2010–2016 рр. констатується зменшення кількості під-
приємств (з 110 154 од. у 2010 р. до 82 192 од. у 2016 р.), 
скорочення кваліфікованого персоналу (у 2016 р. порів-
няно з 2010 р. на 313,3 тис. осіб), збільшення витрат 
на виробництво товарів та послуг (до 248 525,9 млн. 
грн. у 2016 р.) та збитковість господарської діяльності 
(1,0% за підсумками 2016 р.). Для підвищення резуль-
тативності функціонування підприємств торгівлі та 
поліпшення стану торговельної галузі за умов постій-
ної зміни ринкової кон’юнктури, поштовхом до яких 
переважно є зростання конкуренції на споживчому 
ринку та зміна вподобань і потреб споживачів унаслі-
док зменшення платоспроможного попиту, вкрай важ-
ливими є ефективна організація та антикризове управ-
ління діяльністю підприємств торгівлі з урахуванням 
вимог ринку. Зазначене підтверджує доцільність дослі-
дження маркетингового забезпечення антикризового 
управління торговельними підприємствами, що дасть 
змогу передбачати негативні тенденції кон’юнктури 
товарного ринку, запобігати їм (або пом’якшувати) та 
визначати шляхи швидкого виходу з кризової ситуації 
з найменшими втратами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Анти-
кризове управління на засадах маркетингу, з огляду 
на сучасний стан і тенденції розвитку національної 
економіки на тлі загальносвітових трендів, є предме-
том пильної уваги наукової спільноти. Вагомий вне-
сок у розвиток теорії та методології антикризового 

управління в різних сферах підприємницької діяль-
ності здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, 
як: Е. Альтман, І.О. Бланк, В.О. Василенко, А.Г. Гряз-
нова, Г. Даулінг, Х. Едісон, В.І. Кошкін, С. Крейтмер, 
Л.О. Лігоненко, О.І. Линник, М.Х. Мескон, О.І. Надьон, 
С. Пірсон, С.К. Рамазанов, О.О. Терещенко, Е.А. Уткін, 
В.І. Фучеджи, Р. Хіт, І.І. Циглик, А.Д. Чернявський, 
Г.І. Шепеленко та ін. Проблематика маркетинго-
вої підтримки антикризового управління діяльністю 
суб’єктів господарювання набула розвитку в наукових 
працях Ю.Г. Бондаревої, М. Вебера, Е.П. Голубкова, 
О.І. Дороша, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Т.В. Матю-
шиної, Ю.М. Мельник, Б.М. Мізюка, Н.Н. Покров-
ської, Р. Хіта, А.М. Штангрета та ін. Не зменшуючи 
вагомості результатів наукового пошуку з вирішення 
означених проблем, зауважимо, що в умовах невизна-
ченості сучасного бізнес-середовища та посилення 
впливу негативних наслідків кризових явищ на мікро-
рівні маркетингове забезпечення антикризового управ-
ління підприємствами торгівлі потребує подальших 
наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування основних положень концепції форму-
вання маркетингового забезпечення антикризового 
управління торговельними підприємствами.

Виклад основного матеріалу. Дослідження тео-
ретичного базису управління в умовах кризи виявило, 
що антикризове управління як система являє собою 
«сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпе-
чують цілеспрямовану реалізацію управлінських про-
цедур, спрямованих на своєчасне виявлення кризових 
явищ, запобігання та подолання наслідків їхнього руй-
нівного впливу, відновлення фінансових параметрів 
ефективного функціонування та забезпечення сталого 
економічного розвитку підприємства в динамічному 
бізнес-середовищі» [2, с. 15].

Особливостями антикризового управління підпри-
ємством є:

– мобільність і динамічність у реалізації антикри-
зових заходів;

– спрямованість на отримання найефективніших 
результатів розвитку підприємства;

– врахування зовнішніх і внутрішніх чинників 
виникнення кризових явищ;

– спрямованість на попередження та ранню діа-
гностику кризи; 
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– нестандартний, творчий підхід до формування та 
реалізації системи антикризових заходів залежно від 
стану функціонування підприємства;

– впровадження нових підходів до управління пер-
соналом та суб’єктами зовнішнього середовища під-
приємства із застосуванням рефлексивних впливів по 
відношенню до них;

– постійний контроль над виконанням антикризо-
вих планів та програм [3, с. 92].

Ефективність та успішність антикризового управ-
ління визначаються якістю виконання притаманних 
йому функцій (управлінської діяльності із забезпе-
чення реалізації антикризових заходів) і застосуванням 
методів, які сприяють швидкому виходу підприємства 
з кризового стану та відновленню його ефективного 
функціонування й подальшого розвитку (рис. 1).

Вважаємо, що важливу роль в організації ефектив-
ної взаємодії елементів системи антикризового управ-
ління торговельним підприємством із бізнес-серед-
овищем відіграє маркетингове забезпечення процесу 
управління, яке дає змогу формувати інформаційну 
базу управління, здійснювати діагностику системи 
управління, створює передумови для прийняття опти-
мальних управлінських рішень, оцінки ефективності їх 
реалізації й ефективності системи управління підпри-
ємством у цілому.

Під маркетинговим забезпеченням антикризового 
управління торговельним підприємством пропонуємо 
розуміти діяльність, спрямовану на розроблення і реа-
лізацію адекватних заходів профілактики та виходу 
підприємства з кризи, якій передують повномасш-
табні маркетингові дослідження кризової ситуації та 
обґрунтування методичного інструментарію пошуку 
шляхів її подолання для відновлення й поліпшення 
параметрів ефективності господарської діяльності під-
приємства, отримання нових конкурентних переваг у 
нестабільному бізнес-середовищі та можливості ста-
лого розвитку. 

Слід зазначити, що застосування конкретних мар-
кетингових інструментів у системі антикризового 
управління діяльністю підприємств торгівлі залежить 
від багатьох чинників, ключовими з яких є: ринкова 
кон’юнктура, стадія життєвого циклу підприємства 
та засоби управління, що використовуються апаратом 
менеджменту. 

Маркетингові інструменти повинні реалізуватися 
згідно з конкретною антикризовою маркетинговою 
програмою. Антикризова програма являє собою спе-

ціально підготовлений та розроблений внутрішній 
документ, у якому систематизовано викладається 
перелік основних заходів, що планується здійснити 
в межах підприємства, його структурних підрозділів 
та функціональних служб, для попередження та/або 
нейтралізації кризових явищ, усунення наслідків їх 
виникнення та виведення підприємства з кризового 
стану. Слід зазначити, що, крім антикризової про-
грами, під час підготовки та реалізації антикризових 
заходів можуть розроблятися й інші документи спе-
ціального призначення, які в сукупності формують 
методичне забезпечення антикризового управління: 
бізнес-план санації (для залучення зовнішнього 
інвестора); план судової санації (розробляється у 
разі порушення справи про банкрутство підпри-
ємства); план досудової санації державних підпри-
ємств тощо [6].

За необхідності на підставі антикризової мар-
кетингової програми розробляється план реаліза-
ції антикризових заходів (внутрішній документ, що 
містить перелік конкретних заходів, які передбача-
ється здійснити, терміни їх початку та закінчення, 
необхідні ресурси (кошти) та очікуваний результат 
реалізації, а також визначає відповідальну особу та 
виконавців). Розроблені антикризова маркетингова 
програма та план антикризових заходів мають: бути 
підпорядковані стратегічним інтересам підприємства; 
забезпечувати комплексне вирішення питань фінансо-
вого оздоровлення та відновлення працездатності під-
приємства; бути привабливими для зовнішніх інвес-
торів та забезпечувати залучення зовнішніх коштів, 
необхідних для їх здійснення; встановлювати цілі, які 
кількісно вимірюються та можуть контролюватися; 
містити рішення, що усувають існуючі проблеми і 
загрозу для функціонування підприємства; конкре-
тизувати завдання в розрізі структурних підрозділів 
та функціональних служб підприємства; передбачати 
кількісні та якісні наслідки запропонованих заходів, 
можливі терміни їх отримання.

Розроблення маркетингової програми є основою 
для формування та реалізації маркетингової стратегії 
антикризового управління діяльністю торговельного 
підприємства. Ефективність маркетингової стратегії 
антикризового управління визначається дотриманням 
основних принципів її розроблення, а саме: плановості; 
постійного контролю; швидкого реагування; цілеспря-
мованості; достовірності й повноти охоплення; про-
гнозованості; чіткості і послідовності; компетентності; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функції та методи антикризового управління підприємством 

Функції  Методи  

Основні (планування; організація; 
мотивація; контроль) 

Тактичні (діагностика; моніторинг; 
аутсорсинг; бенчмаркінг; даутсайзинг; 
контролінг; аудит бізнес-процесів) 

Стратегічні (санація; банкрутство; 
реструктуризація) 

Зв’язуючі (координації; комунікації; 
прийняття рішень; зворотного зв’язку) 

Специфічні (аналітична; інноваційна; 
діагностична; прогнозуюча; оперативне 
регулювання; цілевизначення; облік) 

Рис. 1. Функції та методи антикризового управління підприємством
Джерело: узагальнено авторами на основі [4; 5]
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орієнтованості (направленості); багатоваріантності; 
професіональності; максимізації результативності 
антикризових маркетингових заходів; оптимізації спів-
відношення дієвості антикризових заходів та ризику їх 
реалізації.

Стратегія маркетингу в антикризовому управлінні 
дає підстави для використання конкретних маркетин-
гових інструментів, засобів і методів забезпечення 
умов для досягнення обсягу продажів і частки ринку, 
що сприяють підвищенню ефективності та конку-
рентоспроможності господарської діяльності підпри-
ємства, посиленню його фінансової стійкості тощо. 
Основними маркетинговими інструментами реалізації 
антикризової стратегії є:

– система ціноутворення згідно з фактичним і про-
гнозованим станом ринку; 

– сегментація ринку і виділення найбільш маржи-
нальних або додаткових сегментів споживачів; 

– удосконалення якості та інших чинників спожив-
чої цінності послуг згідно із запитами цільових груп 
споживачів; 

– оптимізація каналів і способів продажів; 
– використання додаткових каналів просування, 

зокрема інструментів малозатратного «партизан-
ського» маркетингу тощо.

Розроблення антикризової стратегії на засадах мар-
кетингу – складний і трудомісткий процес, який перед-

бачає на підставі оцінювання стану ринку та стадії 
кризи на підприємстві вибір можливого варіанту стра-
тегії (табл. 1) та обґрунтування відповідних заходів 
антикризового управління.

Як правило, пріоритетними заходами антикризо-
вого управління на засадах маркетингу є:

– постійний моніторинг стану ринку збуту та його 
сегментація;

– концентрація маркетингових зусиль на конку-
рентних перевагах;

– повний або частковий вихід із неперспективних 
ринків;

– припинення виробництва та збуту продукції з 
«падаючим» попитом;

– концентрація на обслуговуванні сегментів ринку, 
що мають перспективу зростання;

– оптимізація маркетингового бюджету підпри-
ємства, зростання у ньому частки витрат на нетради-
ційні форми маркетингу, наприклад «партизанський» 
маркетинг (використання малобюджетних рекламних 
засобів замість масштабних маркетингових дослі-
джень – самостійне ретельне вивчення ринку, онлайн-
дослідження, детальний відбір цільової аудиторії для 
застосування рефлексивних впливів, акцентування 
зусиль на набутому досвіді й попередніх досягнен-
нях, що розраховані на забезпечення конкурентних 
переваг у ніші);

Таблиця 1
Варіанти кризового стану та маркетингової антикризової стратегії торговельного підприємства

Стан ринку та стадія кризи на підприємстві Можливі стратегії
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То

ва
ро

по
то

ки

В
ит

ра
ти

 н
а 

м
ар

ке
ти

нг

Ц
ін

и

П
ро

су
ва

нн
я

Конкуренція на ринку відносно розвинена. Ринок 
збуту (сфера споживання) знаходиться у стадії 
становлення і, незважаючи на кризу, має значний 
ринковий потенціал, у споживання включаються все 
нові покупці. Підприємство випускає інноваційний 
продукт, що володіє високою споживчою цінністю 
(якістю). Підприємство має фінансові резерви, реклама 
дає високу віддачу, економічні вхідні бар’єри високі.

Розширення ринку збуту, 
вихід підприємства на нові 
сегменти ринку. 
Зростання або збереження 
ринкової частки за рахунок 
нових ринків збуту
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Ринок збуту (сфера споживання) знаходиться у 
фазі зрілості та зберігає певну потенційну ємність). 
Підприємство має велику і лояльну клієнтську базу та 
певні фінансові резерви. Продукт чи інші значущі для 
споживачів інструменти маркетингу мають реальні 
конкурентні переваги. Інструменти просування не 
девальвували (реклама дає помірну віддачу). Для 
споживачів важливіші чинники якості та сервісу, ніж 
низька ціна.

Затвердження підприємства 
на освоєних ринках, 
утримання позицій. 
Зростання або збереження 
ринкової частки за рахунок 
старих ринків збуту
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Ринок збуту (сфера споживання) знаходиться у 
фазі спаду. Основний чинник, що формує попит 
на даному ринку, – низька ціна. Підприємство має 
досить лояльну, хоча й консервативну клієнтську базу, 
обмежені фінансові резерви. Інструменти просування 
девальвовані (реклама не дає віддачі). Продукт не 
володіє значущими конкурентними перевагами.

Відстоювання ринкової 
ніші, захист від конкурентів. 
Збереження або мінімізація 
втрати ринкової частки
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Джерело: узагальнено авторами на основі [7; 8]
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– підвищення гнучкості та маневреності асорти-
менту товарів та послуг у рамках ресурсних можли-
востей підприємства;

– гнучка цінова політика відповідно до цінової 
політики конкурентів;

– постійний пошук нових ринків збуту, розширення 
мережі посередників;

– активна інноваційна політика, спрямована на 
створення нових видів продукції та використання 
переваг нецінової конкуренції; 

– аналіз окупності витрат на проведення маркетин-
гових заходів [9, с. 509].

Результати дослідження проблемних аспектів мар-
кетингової підтримки антикризового управління дало 
змогу обґрунтувати теоретичний базис, методологію та 
напрями практичної реалізації концепції маркетинго-
вого забезпечення управління підприємством торгівлі 

Рис. 2. Референтна модель концепції формування  
маркетингового забезпечення антикризового управління

Джерело: розроблено авторами 
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Об’єкт – формування маркетингового забезпечення антикризового 
управління підприємством 

Предмет – сукупність теоретичних, методологічних та прикладних аспектів 
формування маркетингового забезпечення антикризового управління 
підприємством 

Цілі – підвищення ефективності антикризового управління підприємством 
на засадах маркетингу 

Принципи – націленість на перспективу, спрямованість на споживача, 
комплексність, активність, гнучкість, програмно-цільовий підхід, 
науковість, оптимальність організації антикризового управління 

Функції – основні, зв’язуючи, специфічні  

Завдання – повномасштабні маркетингові дослідження кризової ситуації, 
обґрунтування методичного інструментарію пошуку шляхів її подолання, 
розроблення і реалізація антикризової маркетингової стратегії відновлення і 
поліпшення параметрів ефективності господарської діяльності 
підприємства, отримання нових конкурентних переваг у нестабільному 
бізнес-середовищі та можливості сталого розвитку тощо 

Функції – основні, зв’язуючи, специфічні  

Концепції маркетингу – удосконалення товару, інтенсифікації 
комерційних зусиль, класичного маркетингу, соціально-етичного 
маркетингу, холістичного маркетингу 

Методичний інструментарій (способи, методи, прийоми) – 
антикризового управління, маркетингових досліджень, комплексу 
маркетингу, стратегії, контролю 

Антикризова маркетингова програма  

План реалізації антикризових заходів 

Маркетингова стратегія антикризового управління 

Оцінка ефективності обраної стратегії антикризового управління та 
контроль динаміки змін 

в умовах кризи та розробити відповідну референтну 
модель (рис. 2), що слугуватиме базисом укріплення 
конкурентної позиції підприємства на ринку, виве-
дення його з кризи та ліквідації її негативних наслідків.

Висновки. Викладене доводить, що для реаліза-
ції ринково орієнтованих пріоритетів та досягнення 
стратегічних цілей розвитку в умовах нестабільності, 
неоднозначності і ризику необхідним є здійснення 
антикризового управління діяльністю торговельних 
підприємств на засадах маркетингу. Розуміння сутності 
маркетингового забезпечення антикризового управ-
ління дало змогу обґрунтувати основні положення і 
розробити референтну модель концепції його форму-
вання, яка забезпечує інтеграцію та оперативність вза-
ємодії елементів системи антикризового управління з 
бізнес-середовищем і дає змогу підвищити ефектив-
ність процесу антикризового управління.
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Кичко І.І., Мотузна Л.С. Управління діловою кар’єрою: теоретичні засади та практичні аспекти 
впровадження. У статті досліджено теоретичні і практичні аспекти управління діловою кар’єрою. Система-
тизовано погляди вчених на поняття ділової кар’єри, з’ясовано суть, характерні риси, відмінності, переваги 
та недоліки різних видів кар’єрного зростання. Виокремлено мотиваційні чинники за горизонтального і 
вертикального просування працівників кар’єрними сходами.

Ключові слова: кар’єра, управління діловою кар’єрою, проект ділової кар’єри, службове просування, 
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аспекты внедрения. В статье исследованы теоретические и практические аспекты управления деловой ка-
рьерой. Систематизированы взгляды ученых на понятие деловой карьеры, выявлены сущность, характерные 
черты, различия, преимущества и недостатки различных видов карьерного роста, выделены мотивационные 
факторы при горизонтальном и вертикальном продвижении работников по карьерной лестнице. 
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Kychko I.I., Motuzna L.S. Business career management: theoretical basis and practical aspects of imple-
mentation. The article deals with theoretical and practical aspects of business career management. The views of 
scientists on the notion of business career have been systematized; essence, characteristics, differences, advantages, 
and disadvantages of different types of career growth have been clarified; motivational factors under horizontal and 
vertical promotion of employees the career ladder have been identified.
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Постановка проблеми. Сьогодні розповсюдженим 
є явище малоефективного використання кадрів під-
приємства, зокрема це стосується менеджерів. Робота 

менеджера на підприємстві орієнтована на довготри-
валий період, тому виникає необхідність розроблення 
програм планування кар’єрного зростання та вдоско-
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Таблиця 1
Трактування поняття «кар’єра»

Вчені, які досліджували 
поняття, рік Зміст поняття «кар’єра» Системоутворююча ознака

В. Данюк, 2013 успішне посадове просування працівника в галузі 
суспільної, службової, наукової та іншої діяльності

Посадове просування 
працівника

О. Грішнова, 2011 швидке, успішне, прогресивне просування вибраним 
трудовим (професійним) шляхом, що передбачає 
досягнення поваги, популярності, слави у своєму 
колі і/або матеріальної вигоди власними силами, за 
рахунок максимального використання своїх здібностей, 
професійної майстерності та особистих якостей.

Швидке просування трудовим 
шляхом

М. Виноградський, 2009 індивідуальні зміни позиції та поведінки, які пов´язані 
з досвідом роботи й усієї трудової діяльності людини

Зміна позиції та поведінки

Д. Аширов, 2003 послідовність посад, котрі займає працівник протягом 
життя

Послідовність посад

Т. Базаров, 2002 результат усвідомленої позиції і поведінки людини в 
галузі трудової діяльності, пов'язаний із посадовим чи 
професійним зростанням

Результат позиції і поведінки 
людини в галузі трудової 
діяльності

Джерело: складено авторами за даними [1–4; 6]

Таблиця 2
Динаміка прибутку, витрат на персонал суб’єктів господарювання

Роки Кількість підприємств Чистий прибуток, млн. грн. Витрати на персонал, млн. грн.
2014 1932161 -590066,9 354424,9
2015 1974439 -373516,0 392558,1
2016 1865631 29705,0 434790,1

Джерело: складено за даними [7]

налення розвитку його ділової кар’єри, адже робітник, 
який чітко знає, що йому необхідно зробити для підви-
щення свого статусу, переходу на вищу посаду, є більш 
мотивованим у власному професійному розвитку, що 
призводить до ефективної діяльності підприємства у 
цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вaгoмi 
рoзрoбки стосовно практичних, теоретичних та мето-
дичних аспектів дiлoвoї кaр’єри мaють тaкi дocлiдники, 
як Д. Aширoв, А. Єгоров (запропоновано оптимальні 
підходи щодо плануванні кар’єри) [1], O. Грiшнoвa 
(уточнено поняття «кар’єра» та її види) [2], М. Вино-
градський, А. Виноградська, О. Шканова (вдоскона-
лено підходи до управління діловою кар’єрою) [3], 
В. Дaнюк, A. Кoлoт, Г. Суков (розроблено програму 
трудової кар’єри працівника) [4], І. Дахно (вдоско-
налено стратегію і тактику службової кар’єри) [5] тa 
бaгaтo iнших.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття теоретичних та практичних аспектів ділової 
кар’єри та механізмів управління нею.

Виклад основного матеріалу. Кар’єрне зростання 
як процес, що досліджується науковцями та практи-
ками, отримав широке трактування. Так, В. Данюк 
визначає кар’єру як успішне посадове просування 
працівника в галузі суспільної, службової, наукової та 
іншої діяльності. Д. Аширов під терміном «кар’єра» 
розуміє послідовність посад, котрі займає працівник 
протягом життя.

М. Виноградський поняття «кар’єра» трактує так: 
«Це індивідуальні зміни позиції та поведінки, які 
пов´язані з досвідом роботи і всієї трудової діяль-
ності людини». О. Грішнова визначає, що кар'єра – це 
швидке, успішне, прогресивне просування обраним 

трудовим (професійним) шляхом, що передбачає досяг-
нення поваги, популярності, слави у своєму колі і/або 
матеріальної вигоди власними силами за рахунок мак-
симального використання своїх здібностей, професій-
ної майстерності та особистих якостей (табл. 1).

Нами кар’єра трактується як цілеспрямоване про-
сування вибраним трудовим шляхом і передбачає під-
вищення статусу робітника, зростання поваги до нього, 
збільшення матеріальної винагороди за його профе-
сійну діяльність.

Ділова кар’єра, її інтерпретація у майбутньому 
мають індивідуальний характер. Одні працівники є 
пасивним і незацікавленим у власному розвитку, а 
інші мають стремління досягти максимальних висот. 
Завданням кадрової служби є виокремлення робітни-
ків, які мають бажання, потенціал, схильність до само-
розвитку та управлінської діяльності. Кар’єрна позиція 
людини складається з поєднання багатьох чинників, 
наприклад розміру заробітної плати, престижності 
професії і сфери діяльності загалом, можливості мати 
владу тощо.

Проаналізуємо динаміку зміни кількості підпри-
ємств та величини прибутку (табл. 2). Динаміка нега-
тивна: показники кількості підприємств, прибуток, 
витрати на персонал зменшуються.

На тенденцію, що склалася, впливають як зовнішні, 
так і внутрішні чинники. 

До зовнішніх чинників належать нестабільність 
політичної ситуації, інфляція, спад економіки, зни-
ження купівельної спроможності споживачів, окупація 
частики території країни тощо.

Серед внутрішніх чинників – неефективне управ-
ління кадровим складом, тобто відсутність систем-
них заходів щодо збереження людського та кадрового 
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потенціалу України, зокрема відсутність перспектив 
кар’єрного зростання.

Під час вибору шляху просування працівника 
кар’єрними сходами необхідно розуміти, що очікува-
ного результату можна домогтися лише за взаємодії 
кадрової служби і самого працівника. Своєю чергою, 
працівник повинен мати на меті не лише задоволення 
власних потреб, а й розвиток організації, поліпшення її 
фінансового стану тощо.

Планування трудової кар’єри працівників допома-
гає підприємству забезпечити власні потреби в конку-
рентному персоналі, створити якісний кадровий резерв. 
Підприємство надає можливість персоналу проходити 
безперервне професійне навчання, що сприяє профе-
сійно-кваліфікаційному просуванню.

Просування здійснюється у межах заміщення 
посад. Переміщення працівника може здійснюва-
тися горизонтально (ротація) та вертикально (поса-
дове зростання). Ротація – переміщення працівника 
з однієї посади на рівнозначну іншу посаду в межах 
одного рівня. Може відбуватися у разі переведення в 
інший підрозділ підприємства або за зміни посадових 
обов’язків без зміни посади. Посадове зростання – це 
заміщення посади вищого рівня порівняно з раніше 
займаною. 

Головним джерелом заміщення посад є посадове 
зростання від нижчих до вищих посад. Посади вищого 
управлінського персоналу зазвичай заміщуються за 
конкурсом.

Переміщення працівника по кар’єрних сходах безпо-
середньо впливає на мотивацію його трудової діяльності, 
і навпаки, мотиваційні чинники спонукають стремління 
працюючих до кар’єрного зростання (табл. 3). 

Інструменти матеріальної та трудової мотивації, 
такі як збільшення рівня заробітної плати, збільшення 
залежності рівня заробітної плати від результатів праці, 
отримання бонусів і премій, санітарно-гігієнічні, пси-
хологічні та естетичні умови праці, організація робо-
чого місця, спонукають горизонтальне просування 
кар’єрними сходами.

Що стосується збільшення рівня матеріальної ста-
тусної мотивації, то останні впливають на вертикальне 
зростання.

Для підприємства основою планування кар’єри 
є кар’єрограма. Кар’єрограма для підприємства – це 
документ, який має складатися на декілька років упе-
ред і містить інформацію про зобов’язання керівництва 
щодо вертикального і горизонтального просування 

працівника, а з боку працівника – підвищення рівня 
знань, умінь і навичок.

Кар’єрограма для робітника – це наочне зображення 
того, що має відбуватися з людиною на різних етапах 
кар’єри. Зазвичай кар’єрограма складається з: переліку 
посад від нижчої до вищої, які можливо зайняти в про-
цесі трудової діяльності; переліку необхідної освіти, 
кваліфікації та її підвищення, підготовки і перепідго-
товки, які є необхідними для зайняття певної посади, 
зайняття самоосвітою із зазначенням термінів прохо-
дження кожного виду навчання.

Плануванням кар’єри доцільно займатися у комп-
лексі менеджеру з персоналу, працівнику і безпосеред-
ньому керівнику конкретного працівника.

Початковим етапом під час планування кар’єри має 
бути довгострокове і поточне планування діяльності 
підприємства, зокрема його структурних підрозділів. 
Потім необхідно з числа працівників підприємства, в 
яких виявлено здатність до управлінської діяльності й 
у яких наявний рівень кваліфікації, сформувати кадро-
вий резерв менеджерів для просування по роботі.

Регулярне просування по службі є важливим стиму-
лом кваліфікаційного зростання працівників, розвитку 
їхньої активності, творчості, ініціативи і відповідаль-
ності. При цьому просування можна здійснювати як із 
розширенням виконуваних функцій, але із залишенням 
у межах тієї ж посадової категорії і розміру заробітку, 
так і з підвищенням заробітної плати без підвищення 
безпосередньо в посаді. Перший спосіб більш доцільно 
використовувати для молодих працівників, які знахо-
дяться на етапі становлення себе як менеджера, другий 
спосіб – для більш досвідчених працівників.

На підприємствах необхідно запровадити про-
цедуру «уведення в посаду» новопризначених мене-
джерів, оскільки якими б глибокими не були їхні зна-
ння і досвід на даному підприємстві, але зі здобуттям 
функції управління людьми в них можуть виникнути 
певні труднощі, а така процедура сприятиме швидшій 
адаптації до нових умов праці на новій посаді. Процес 
«уведення в посаду» доцільно проводити під контро-
лем безпосереднього керівника, який буде наставником 
для новопризначеного менеджера, і триватиме від двох 
тижнів до місяця.

Також необхідно не рідше одного разу на три-п’ять 
років проводити атестацію менеджерів на відповідність 
займаній посаді. Після проведення перевірки атеста-
ційна комісія даватиме оцінку діяльності менеджера, в 
якій буде визначено, що: менеджер відповідає займаній 

Таблиця 3
Вплив мотиваційних чинників на ділову кар’єру

Види кар’єрного зростання Мотиваційний чинник Інструменти впливу
Горизонтальне зростання Матеріальна мотивація Збільшення рівня заробітної плати; збільшення 

залежності рівня заробітної плати від результатів праці; 
отримання бонусів і премій

Трудова мотивація Санітарно-гігієнічні, психологічні та естетичні умови 
праці; організація робочого місця

Вертикальне зростання Матеріальна мотивація Збільшення рівня заробітної плати; збільшення 
залежності рівня заробітної плати від результатів праці; 
отримання бонусів і премій

Статусна мотивація Вища посада; престижність роботи; отримання влади; 
розширення повноважень

Джерело: складено авторами
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посаді; відповідає займаній посаді за умови поліпшення 
якості роботи і дотримання рекомендацій атестацій-
ної комісій (при цьому необхідно провести атестацію 
такого менеджера достроково, щоб переконатися, що 
всі рекомендації виконано і тепер оцінка відповідає 
займаній посаді); не відповідає займаній посаді.

Сиcтемa упрaвлiння кaр'єрним прoцеcoм пoвиннa 
включaти комплекс взaємoзaлежних цiлей, функцiй, 
технoлoгiй, принципів упрaвлiння дiлoвoю кaр'єрoю. 
Досягнення цілей і виконання поставлених завдань 
повинно рівномірно розподілятися на спеціаліста з 
управління персоналом та безпосереднього керівника. 
Завдання спеціаліста з управління персоналом поля-
гає у координуванні діяльності, консультаціях, зни-
женні можливості суб’єктивної оцінки працівника під 
час прийняття рішення щодо просування або інших 
переміщень.

У процесі професійного розвитку працівника необ-
хідно приділити увагу фіксації його досягнень, часу, 
який знадобися для «професійного прориву», тощо.

Важливим є складання проекту розвитку ділової 
кар’єри менеджера. Він може складатися з таких послі-
довних етапів: вступу (тут передусім визначаються 
основні поняття та терміни розвитку ділової кар’єри 
менеджера); складання графіку термінів виконання 
проекту з розвитку ділової кар’єри, зокрема необхідні 
процеси та терміни їх виконання, які в кінцевому під-
сумку призведуть до завершення всього проекту своє-
часно; розрахунку вартості проекту, а саме необхідних 
ресурсів, які будуть використані в процесі виконання 
проекту; розроблення заходів, необхідних для висо-
кого рівня якості виконання проекту; управління керів-
никами, залученими до виконання проекту, зокрема 
організаційне планування, комплектація робочої групи 
з підготовки і виконання проекту, забезпечення злаго-
дженої роботи виконавців проекту.

Висновки. Отже, кар’єра – це складний теоретич-
ний, практичний і методичний процес, для поліпшення 
якого необхідне вдосконалення процесу складання 
кар’єрограми.
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Кошелёк Г.В., Терещенко Е.М. Современные подходы к управлению денежными потоками пред-
приятия. В статье рассмотрены современные подходы к управлению денежными потоками на предпри-
ятии. Исследованы теоретические и методические подходы к управлению денежными потоками предприя-
тия. Определены преимущества и недостатки существующих подходов к управлению денежными потоками 
предприятия, что дает возможность принимать правильные управленческие решения.
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Koshelek H.V., Tereshchenko H.M. Modern approaches of company’s cash flows management. In the ar-

ticle it is considered modern approaches of cash flow management at enterprise. The theoretical and methodological 
approaches of the enterprise’s cash flow management are investigated. The advantages and the disadvantages of 
the existing company's cash flow management approaches, which allow to make the correct decisions, is identified.

Key words: cash flow, management, approaches, management subjects, management objects.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні гостро 
постало питання створення універсальної системи 
управління грошовими потоками підприємства, яка б 
ураховувала кількісні та якісні характеристики об’єкта 
дослідження, сприяла об’єктивному прийняттю рішень 
управлінським персоналом підприємства. Відсутність 
такої системи негативно впливає на фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства та прийняття управ-
лінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управ-
ління грошовими потоками є одним із важливіших 
напрямів діяльності фінансового менеджера. У сучас-
ній економічній літературі можна зустріти різнома-
нітні методи та підходи до управління грошовими 
потоками підприємства. Але сьогодні відсутній комп-
лексний підхід щодо управління грошовими потоками 
підприємства. Це пов’язано з неоднозначністю теоре-
тичного визначення поняття «управління грошовими 
потоками».

Управління грошовими потоками підприємства 
активно обговорюється як закордонними вченими-еконо-
містами, так і вітчизняними, а саме: Д. Гіволі, Грінбергом, 
Р. Хомонофом, Фазарі, І.О. Бланком, А.Г. Беспаловою, 
В.М. Вареник, Я.І. Невмержицьким,А.М. Поддєрьо-
гіним, М.А. Петровою, О.Р. Сергєєвою, М.Ю. Чік, 
Л.С. Яструбецькою та ін. Але досі залишаються недо-
статньо вивченими сучасні підходи до управління гро-
шовими потоками підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
гляд сучасних підходів до управління грошовими пото-
ками підприємства та визначення переваг і недоліків 
даних підходів.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умо-
вах господарювання багато підприємств поставлені в 
умови самостійного вибору стратегії та тактики свого 
розвитку. Самофінансування підприємством своєї 
діяльності стало першочерговим завданням. Для ефек-
тивного управління підприємством керівник повинен 
володіти оперативною та достовірною інформацією 
про те, якими коштами володіє підприємство, які пла-
тежі необхідно зробити й які надходження очікуються 
найближчим часом. Відсутність такої інформації поро-
джує значні труднощі в управлінні підприємством і 
може спричинити фінансові втрати підприємству.

У різні історичні періоди існували підходи до управ-
ління грошовими потоками, які залежать від запитів 
користувачів економічної інформації. Але донині не 
визначено на основі певних концепцій єдиних еконо-
мічних трактувань, що стосуються до управління гро-
шовими потоками підприємства. Як зазначає М.Ю. Чік, 

відсутня єдина термінологія щодо управління грошо-
вими потоками, нечітко сформульовані мета і завдання 
управління грошовими потоками підприємства тощо 
[1, с. 136–137]. В її роботі для розуміння сутності 
поняття «управління грошовими потоками» та інших 
суміжних понять, мети і завдань управління грошо-
вими потоками з урахуванням основного інформа-
ційного забезпечення управління – бухгалтерського 
обліку виділено такі підходи: традиційний, альтерна-
тивний, економічний, інституціональний, вартісний, 
обліковий, концептуальний [1, с. 136–137].

Варто зазначити, що вибір підходу до управління 
грошовими потоками залежить від багатьох чинників: 
характеру основної діяльності, рівня рентабельності, 
стану фінансової дисципліни, кредитної політики 
постачальників, ділової активності господарюючого 
суб’єкта, рівня його фінансового менеджменту, загаль-
ного стану економіки тощо [1, с. 138].

Саме тому важливість вивчення грошових потоків 
зумовлюється тим, що вони обслуговують господар-
ську діяльність підприємства в усіх її напрямах. Від 
якісного управління грошовими потоками залежать 
подальший розвиток підприємства та кінцевий резуль-
тат його господарської діяльності [2, с. 86].

М.А. Петрова і А.Г. Беспалова вважають, що для 
більш глибокої деталізації розглянутих елементів 
механізму управління грошовими потоками залежно 
від розуміння сутності грошових потоків варто виді-
лити два основних підходи до управління: процесуаль-
ний і результативний [3, с. 86]. По суті, процесуальний 
підхід до управління грошовими потоками – це управ-
ління динамічним процесом надходження і витрачання 
грошових коштів. Він включає у себе два елементи: 
управління вхідним грошовим потоком і управ-
ління вихідним грошовим потоком. Також у рамках 
даного підходу можна виділити управління різними 
видами грошових потоків, тобто залежно від критеріїв 
класифікації. 

У силу того, що певне коло дослідників грошових 
потоків розглядають їх як результат руху грошових 
коштів, необхідно виділення результативного підходу, 
який розглядає грошові потоки у статиці, тобто показ-
ник відображає різницю між вхідними та вихідними 
грошовими потоками на певну дату (чистий грошовий 
потік) [3, с. 86]. Наприклад, на думку Ю.О. Біндасової, 
управління грошовими потоками – один із найважли-
віших сегментів фінансової роботи на підприємстві, 
від ефективності організації якого залежать як поточні 
результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 
господарюючого суб’єкта [4, c. 392]. Так, залежно від 
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використовуваного в механізмі підходу, будуть конкре-
тизуватися принципи, цілі, завдання та функції управ-
ління грошовими потоками.

Як зазначено у роботі [5], чистий грошовий потік є 
одним з індикаторів результативності функціонування 
підприємства та значною мірою визначає його фінан-
сове становище, а основними стратегічними цілями 
управління грошовими потоками є досягнення стану 
фінансової рівноваги та максимізація чистого грошо-
вого потоку господарського суб’єкта. Автор пропонує 
оцінювати ефективність управління грошовими пото-
ками на основі цього показника.

На думку І.О. Бланка, «управління грошовими пото-
ками – це система принципів і методів розроблення та 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних із форму-
ванням, розподілом і використанням грошових коштів 
підприємства та організацією їх обігу» [6, с. 130].

А.М. Поддєрьогін і Я.І. Невмержицький уважають, 
що управління грошовими потоками варто розглядати 
як послідовний процес постановки завдань та їх вико-
нання, який включає реалізацію таких етапів:

– планування та прогнозування грошових потоків і 
складання внутрішніх фінансових документів (бюджет 
грошових потоків, а також плановий звіт про рух 
коштів, платіжний календар та ін.);

– імплементація бюджету грошових потоків, що є 
невід’ємним складником системи бюджетів на підпри-
ємстві як процес його безпосереднього дотримання під 
час організації операційної, інвестиційної та фінансо-
вої діяльності підприємства;

– контролінг виконання бюджету грошових пото-
ків та планових показників звіту про рух коштів;

– корегування планових величин відповідно до 
зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету 
грошових потоків [7, с. 123].

У роботі І.В. Тацій наведено процес управління 
грошовими потоками підприємства, який послідовно 
охоплює такі основні етапи:

– забезпечення повного та достовірного обліку 
грошових потоків підприємства і формування необхід-
ної звітності;

– аналіз грошових потоків підприємства;
– оптимізацію і планування грошових потоків;
– контроль грошових потоків [8, с. 150].
О.Р. Сергєєва підкреслює, що процес управління 

грошовими потоками підприємства повинен здійсню-
ватися у рамках економічної політики підприємства та 
бути одним із важливих інструментів досягнення осно-
вної мети підприємницької діяльності – підвищення 
добробуту власників капіталу за рахунок збільшення 
щорічного прибутку та росту ринкової вартості підпри-
ємства [9, с. 108].

І.В. Панюкова також стверджує, що управління – 
процес, який здійснюється поетапно. Основні етапи 
цього процесу складаються з планування, балансиру-
вання, синхронізації платежів і розрахунку оптималь-
ного залишку грошових коштів [10, с. 38].

Управління грошовими потоками є одним із клю-
чових моментів у процесі щоденного управління під-
приємством із боку найкращого співвідношення між 
ліквідністю і прибутковістю. Необхідність управління 
грошовими потоками зумовлена зазначеними певними 
параметрами і пов’язана з наявністю чи відсутністю 
грошових коштів та якістю їх управління [11, c. 53].

Тобто в економічній літературі формується точка 
зору різних економістів, що такі підходи не дають змоги 
сформувати комплексне уявлення відносної категорії, 
що вивчається. Таким чином, термін «управління гро-
шовими потоками» можна розглядати як систему й як 
процес. Але ці підходи до визначення поняття «управ-
ління грошовими потоками» не дають змоги сформу-
вати комплексного уявлення щодо досліджуваної кате-
горії. Отже, доцільно використовувати двоаспектний 
(системно-процесний) підхід для визначення сутності 
даної категорії, тобто розглядаючи управління грошо-
вими потоками й як систему, й як процес. Таким чином, 
управління грошовими потоками являє собою систему 
методів, інструментів і специфічних прийомів впливу 
суб’єктів управління на рух грошових коштів, що здій-
снюються за допомогою виконання послідовних етапів, 
спрямованих на підвищення ефективності функціону-
вання грошових потоків. Система управління грошо-
вими потоками передбачає наявність взаємопов’язаних 
між собою елементів. До них належать цілі, завдання, 
об’єкти, суб’єкти, методи та інформаційне забезпечення. 

Суб’єктом є людина, підприємство, держава. Діяль-
ність організації, досягнення поставленої мети висту-
пає об’єктом. Ефективність управління визначається 
адекватністю дій управління щодо об’єкта управління 
[12, с. 33].

Ефективне управління грошовими потоками дає 
змогу підприємству реалізувати стратегічні цілі його 
діяльності, забезпечити високий рівень оборотності 
капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь 
фінансової рівноваги та отримати додатковий прибу-
ток, а також сприяє формуванню додаткових інвести-
ційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. 
Управління грошовими потоками підприємства є важ-
ливою складовою частиною загальної системи управ-
ління його фінансовою діяльністю [2, с. 89]. Основні 
підходи до управління грошовими потоками підприєм-
ства, їх переваги та недоліки наведено в табл. 1.

Розглянуті підходи можуть бути доповнені «потоко-
вим» підходом, що пропонує управління не грошовими 
коштами, які є статичними показниками, а грошовими 
потоками. У сучасних підходах дослідників, які роз-
глядають підприємство як динамічну систему, грошові 
потоки є динамічними показниками. Крім того, жоден 
із підходів, що були розглянуті у дослідженні, не може 
бути використаний самостійно, а тільки у комплексі.

Висновки. Отже, під час вивчення досліджень зару-
біжних і вітчизняних учених щодо сутності поняття 
«управління грошовими потоками» існує проблема 
розбіжності в підходах стосовно тлумачення даного 
поняття. Управління грошовими потоками – складний, 
динамічний, багатокритеріальним процес, що перед-
бачає вибір і прийняття правильних управлінських 
рішень із безліч варіантів виходячи із сучасних умов 
діяльності підприємства. Аналіз переваг та недоліків 
наявних підходів до управління грошовими потоками 
дав змогу виявити основні слабкі місця й вади та реко-
мендувати комплексний підхід, який ураховував би 
тільки переваги зазначених підходів Але передусім 
варто з’ясувати ситуацію, у якій знаходиться підпри-
ємство, а потім вибирати певні підходи. Перспектива 
подальших досліджень полягає у вивченні оцінювання 
ефективності управління грошовими потоками на під-
приємствах різних галузей.
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Таблиця 1
Основні підходи до управління грошовими потоками підприємства

Підхід Зміст підходу Переваги Недоліки
1 2 3 4

Традиційний підхід 
(Мулінс, Хомоноф, Шер) 
[13]

Управління грошовими 
потоками розглядається як 
управління поточним залишком 
грошових коштів фірми, що 
розпочинається з моменту 
надходження грошових коштів 
на рахунок підприємства, 
а призупиняється в момент 
здійснення останнього платежу 
компанією. 

Передбачає визначення 
результативності процесу 
управління та обчислюється 
як відношення результату 
(ефекту) до витрат, що 
забезпечили цей результат.

Ототожнюються 
грошові потоки та 
грошові кошти.

Альтернативний підхід 
(Срінівісан, Кім, 
Лайтінен, Олман-Вед) 
[14]

Розглядає управління грошовими 
потоками як мистецтво, що 
переходить у науку управління 
короткостроковими ресурсами 
для підтримки поточної 
діяльності, мобільності фондів 
та оптимізації ліквідності. 

Передбачає управління 
грошовими потоками, 
спрямоване на постійне 
збільшення ринкової вартості 
підприємства за допомоги 
прийняття всіх можливих 
управлінських рішень, 
орієнтованих на поліпшення 
ключових показників, що 
випливають на ефективну 
організацію грошових 
потоків підприємства.

До уваги не беруться 
довгострокові ресурси 
підприємства.

Економічний підхід 
(Фішер, Пігу, Маршалл) 
[15]

Попит на грошові кошти не 
відрізняється від попиту на будь-
які інші активи підприємства; 
вимірювання вигоди від 
накопичення грошових коштів, 
пов’язане з транзакційними 
витратами і майбутніми 
потребами. 

Є більш глобальним 
порівняно з попередніми 
(традиційним і 
альтернативним) та 
передбачає визначення 
необхідного обсягу грошової 
маси в економіці. Це 
кількість грошових коштів, 
що забезпечують монетарну 
стабільність (виконання 
цільових орієнтирів за 
цінами і валютним курсом) 
і максимізацію реального 
грошового потоку.

Деталізація чинників 
здійснюється за 
підсумками аналізу 
емпіричних даних.

Інституціональний підхід 
(Муліган) [16]

Залишок грошових коштів 
залежить від величини реалізації, 
і, як показують дослідження 
фірм, що працюють у США, 
наявність високих заробітних 
плат призводить до збільшення 
залишку грошових коштів на 
рахунках фірми. 

Використання закордонного 
досвіду.

Низький рівень 
заробітних плат на 
підприємствах України.

Вартісний підхід 
(Фазарі, Феррі, Грінберг) 
[17]

Сукупний попит визначає 
величину реалізації і, відповідно, 
розмір грошового потоку. Якщо 
грошового потоку недостатньо, 
підприємства залучають 
зовнішнє фінансування. 

Дає змогу порівняти й 
об’єднати цільові функції 
прибутковості і ризику.

Грошові потоки 
залежать від 
макроекономічних умов.

Обліковий підхід 
(Д. Гіволі, К. Хейн) [18]

Мета підходу – виявлення 
причин, що спричинили 
відсутність надходження 
грошових потоків чи, навпаки, 
наявність надходження 
додаткових грошових потоків, 
а також оперативне прийняття 
рішень за наслідками 
вищенаведених операцій. 

Передбачає, що в 
бухгалтерському обліку 
інформація про рух 
грошових коштів дає змогу 
бухгалтеру-аналітику, 
що приймає рішення, 
контролювати і регулювати 
прямі і непрямі грошові 
потоки, визначати структуру 
використання грошових 
коштів.

У певних випадках 
починає відігравати 
другорядну роль 
(бере на себе 
функції контролю 
та обґрунтування 
тактичних рішень, 
пов’язаних з 
управлінням грошовими 
потоками для цілей 
бухгалтерського обліку).
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1 2 3 4
Концептуальний підхід
(М.А. Петрова, 
А.Г. Беспалова) [3, с. 86]

Головною метою управління 
грошовими потоками є 
формування найбільш 
раціональних форм організації 
потоків грошових коштів, що 
забезпечують максимальне 
задоволення потреб в умовах 
обмеженості ресурсів.

Схема дослідження, 
що містить понятійний 
апарат та методологічні 
основи управління (об’єкт, 
мету, принципи, функції, 
завдання), методичне 
підґрунтя, та напрями 
удосконалення управління.

Обмеженість ресурсів.

Процесуальний
(М.А. Петрова, 
А.Г. Беспалова) [3, с. 86]

Управління динамічним 
процесом надходжень і 
витрачань грошових коштів. Він 
включає в себе два елементи: 
управління вхідним грошовим 
потоком і управління вихідним 
грошовим потоком.

Розглядає грошові потоки 
у динаміці. Простота 
розрахунку грошових 
потоків.

Не береться до уваги 
чистий грошовий потік. 

Результативний
(М.А. Петрова, 
А.Г. Беспалова) [3, с. 86]

Показник відображає різницю 
між вхідними та вихідними 
грошовими потоками на певну 
дату (чистий грошовий потік).

Простота розрахунку 
грошових потоків. 
Орієнтований на кінцевий 
результат. 

Розглядає грошові 
потоки в статиці.

Системний  
(І.О. Бланк [6, с. 130], 
А.В. Гутова [19])

Управління – це система 
принципів, методів, інструментів 
цілі спрямованого впливу 
фінансових менеджерів на 
рух грошових коштів для 
забезпечення фінансової 
рівноваги та стійкого зростання 
підприємства. 

Елементи системи гнучко 
реагують на вплив 
внутрішнього та зовнішнього 
середовища, комплексність 
управління.

Не дає змоги адекватно 
оцінювати, які саме 
елементи зовнішнього 
або внутрішнього 
середовища впливають 
на ефективність 
управління.

Процесний  
(І.В. Тацій [8, с. 150], 
О.Р. Сергєєва [9, с. 107], 
І.В. Панюкова [10, с. 38])

Управління грошовими потоками 
включає в себе послідовні 
етапи, що включають: облік 
руху грошових коштів, аналіз, 
планування, регулювання та 
контроль грошових потоків. 

Управління процесами 
дає змогу створити кращі 
підстави для контролю 
ресурсів і часу виконання 
робіт, урахування 
динамічного характеру 
розвитку організацій.

Складність реалізації 
процесного підходу, 
яка полягає у тому, що 
з’являється необхідність 
документального 
оформлення
кожного процесу.

Потоковий Послідовна зміна якісних змін 
сукупності об’єктів у певному 
часовому періоді.

Потокові показники 
характеризують стан 
об’єкта дослідження не на 
конкретний момент часу, а 
за певний часовий інтервал, 
тобто у динаміці. 

Показує не результат, 
а процес обороту 
високоліквідного активу
підприємства.

Джерело: складено авторами на основі [1, с. 136–137; 3, с. 86; 6, с. 130; 8, с. 150; 9, с. 108; 10, с. 38]
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Постановка проблеми. Організація регулярного 
руху матеріальних потоків у сфері логістики пов’язана 
із залученням багатьох суб’єктів господарювання, 

використанням значної кількості об’єктів, технічних і 
транспортних засобів та формуванням підприємствами 
адаптованих до вимог інтегрованого логістичного лан-
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цюга систем логістики. Сформовані схеми управління 
в українських торговельних підприємствах надають 
широкі можливості для використання логістичної 
практики для вибору з безлічі можливих найбільш 
сприятливих варіантів функціонування бізнесу, розши-
рення сфер впливу і підвищення прибутковості. Уклад і 
принципи діяльності торговельних підприємств потре-
бують упровадження логістичних концепцій з ураху-
ванням результатів сучасних досліджень, аналізу сег-
ментів ринку. Проте впровадження сучасного підходу 
до управління логістичною системою торговельного 
підприємства гальмується слабким концептуальним і 
методичним обґрунтуванням, а також недостатнім рів-
нем адаптації практики та теорії створення логістич-
них систем до умов сучасної торговельної діяльності, 
що й зумовило актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
організації систем логістики та управління логістич-
ною діяльністю підприємств є предметом дослідження 
вітчизняних та зарубіжних учених: А. Гаджинського 
[3], М. Григорак [4], А. Кальченко [5] та ін. Проте їхні 
праці зорієнтовані переважно на формування теоре-
тичних і методологічних засад управління логістич-
ною діяльністю промислових підприємств. Специ-
фіку логістичної діяльності підприємств торгівлі та 
управління нею, методичного забезпечення оцінки 
стану управління логістичною діяльністю, створення 
логістичних інформаційних систем розглядають у 
своїх роботах Н. Бойко [1], І. Височин [2], Д. Кочубей 
[6], Б. Мізюк [7], М. Чорна [8] та ін. У цілому аналіз 
літературних джерел показав, що більшість науковців 
розглядає сутність логістичної системи з погляду спе-
цифіки власного дослідження та визначення сутності 
цього поняття відносно функціонально розділу логіс-
тики, що й визначає необхідність дослідження даного 
питання з позицій засад і принципів формування та 
управління логістичною системою саме торговельного 
підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття сутності та основних засад формування логіс-
тичної системи торговельного підприємства та шляхів 
адаптації її до негативних змін у зовнішньому та вну-
трішньому середовищі.

Виклад основного матеріалу. У науковій літе-
ратурі та практиці тлумачення терміну «система» 
загалом є неоднозначним попри найбільш розповсю-
джені дефініції системи як «множини взаємодіючих 
елементів, які перебувають у відносинах та зв’язках 
один з одним і становлять цілісне утворення» [6, с. 18] 
або «множини упорядкованих у певний спосіб відно-
син чи пов’язаних за визначеною ознакою елементів» 
[8, с. 223]. 

Система логістики підприємства розглядається 
нами як складна поліструктурна виробничо-еконо-
мічна система, яка як підсистеми об’єднує:

1) логістичну систему підприємства в розумінні 
її як сукупності: а) організаційних підрозділів, заді-
яних у процесах трансформації матеріального потоку в 
організаційних межах підприємства; б) наявних вироб-
ничих засобів, потужностей, ресурсів, що становлять 
матеріальну основу логістичної системи і використову-
ються для просторових, часових, кількісно-якісних та 
інших перетворень множини елементів матеріального 
(товарного) потоку; в) комплексу технологій, операцій, 

виконання яких забезпечує саму можливість існування 
матеріального потоку як процесу та його інформацій-
ний і фінансовий супровід;

2) систему управління логістичною діяльністю та 
розвитком логістичної системи, що охоплює засто-
совувані на підприємстві концепції, засоби і заходи 
з управління логістичною діяльністю (що становить 
конкретний інструментарій застосовуваного менедж-
менту логістики) разом із компетенціями (знаннями, 
вміннями, навичками) задіяного в логістичних про-
цесах персоналу, який реалізує логістичні процеси, а 
також відповідним правовим, інформаційним, фінан-
совим, інженерно-технічним і науково-методичним 
забезпеченням їх виконання.

Система логістики підприємства, як і її базис – 
логістична система підприємства – залежно від виду 
діяльності може охоплювати різні функціональні 
сфери логістичної діяльності та відповідні логістичні 
операції і функції, зокрема: приймання-відвантаження 
матеріальних ресурсів, обслуговування виробництва 
продукції, зберігання товарів, митне оформлення і 
митну обробку вантажів, перепаковування продукції, 
доставку товарів до вантажоодержувачів тощо. З ура-
хуванням цього до формування системи логістики під-
приємства залучаються його підрозділи, які забез-
печують організацію та управління матеріальними і 
відповідними потоками в корпоративних межах за пев-
ними сферами діяльності.

Система логістики торговельного підприємства 
повинна охоплювати структурні підрозділи, що вико-
нують функції логістичного адміністрування – пла-
нування, контролю, керування: службу постачання, 
склади матеріалів, виробничі підрозділи, службу збуту, 
склади готової продукції, диспетчерську службу, тран-
спортний підрозділ тощо (у торговельному підприєм-
стві перелік цих служб відрізняється через відсутність 
власне виробничих підрозділів, замість них провідну 
роль відіграють служби маркетингово-комерційного 
спрямування). Отже, система логістики торговельного 
підприємства являє собою складну, спеціально органі-
зовану економічну та техніко-технологічну систему, що 
охоплює логістичну систему торговельного підприєм-
ства (у розумінні її як сукупності структурних підроз-
ділів – суб’єктів логістичних процесів із трансформації 
вхідних, внутрішніх та вихідних товарних і пов’язаних 
із ними потоків підприємства в поєднанні із задіяними 
у ній торговельними об’єктами, складами, засобами 
зв’язку та управління, іншими елементами логістичної 
інфраструктури та з комплексом здійснюваних підпри-
ємством потокових процесів), персонал служби управ-
ління логістичною діяльністю, а також правові, орга-
нізаційно-управлінські та методичні засади взаємодії 
всіх зазначених елементів системи та управління нею, 
сформовані на базі науково-теоретичного підґрунтя 
(теорії) управління логістикою.

Система логістики конкретного торговельного під-
приємства складається під впливом особливих умов 
і чинників мікрологістичного середовища прямого 
впливу, які визначають можливості використання 
підприємством елементів ринкової інфраструктури, 
доступність окремих елементів логістичного потен-
ціалу, застосування технологій здійснення окремих 
логістичних процесів та ін. З урахуванням цього сис-
тему логістики торговельного підприємства пропону-
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Таблиця 1
Пpинципи cтвоpення логістичної системи підприємств торгівлі

Пpинципи Хаpактеpиcтика пpинципів
1 2

Принципи, зумовлені системним підходом
Системність, узгодженість 
цілей та дій

Підпорядкування цілей та інтересів підсистем та елементів системи цілям створення 
та функціонування системи логістики підприємства; уникнення конфліктів цілей та 
інтересів. Підпорядкування цілей логістичної системи підприємства торгівлі цілям 
системи логістики; управління системою логістики підприємства в його цілісності та 
взаємозалежності всіх елементів

Структурованість Обґрунтованість структури системи логістики, адекватної потребам забезпечення 
логістичного менеджменту; формування чіткої системи функціональних взаємозв’язків 
між елементами та підсистемами

Синергетичність Формування системи логістики підприємства торгівлі  зумовлює
отримання більшого соціально-економічного ефекту торговельної діяльності, ніж за умов 
її організації за традиційним підходом

Інтеграційність Цілісна структура взаємопов’язаних та взаємодіючих підсистем та елементів дає змогу 
системі досягати нових інтеграційних якостей; орієнтація в управлінні на наскрізний 
інтегрований потік; інтеграція всіх функцій управління логістичними процесами та 
потоками починаючи від визначення мети та закінчуючи контролем

Принципи, що враховують специфіку логістичних систем
Ресурсне забезпечення* Пеpедбачає узгодження інформаційних, надійнісних, ресурсних та інших характеристик 

логістичних систем, налагодження інфоpмаційних зв’язків між підcиcтемами для 
виконання оcновних функцій; використання інформаційних технологій, методів 
моделювання для інформаційно-комп’ютерної та аналітичної підтримки логістичного 
менеджменту; забезпечення логістичних підрозділів кваліфікованими кадрами; приведення 
у відповідність цілей та логістичного потенціалу системи; узгодження можливостей 
логістичної інфраструктури підприємства та потреб у ній

Логістична координація Досягнення мети створення та функціонування системи логістики шляхом координації 
дій як усередині системи, так і з зовнішніми контрагентами (постачальниками, 
посередниками, суб’єктами ринкової інфраструктури, фінансово-кредитними установами, 
покупцями, тощо)

Керованість * Здатність керованих підсистем та/або елементів, що входять до складу системи логістики 
підприємства торгівлі, реагувати на впливи з боку системи управління логістикою; 
можливість досягати визначеної мети у визначені строки і з прийнятними витратами з 
урахуванням спроможності контролювати загрози та ризики

Мінімізація
логістичних витрат

Урахування всіх витрат, пов’язаних із рухом матеріального (товарного) та супровідних 
потоків уздовж усього логістичного ланцюга, ліквідація непродуктивних витрат та втрат

Комплексність * Повнота, системність, взаємозв’язок аналізу, планування, управління логістичними 
процесами і потоками; вирішення всієї сукупності проблем, пов’язаних із логістичною 
діяльністю підприємства та управлінням логістичною системою в контексті створення 
ланцюгів постачань

Поліваріантність * Спроможність досягнення цілей системи логістики шляхом використання різних 
можливих варіантів побудови системи, підбору її підсистем та елементів із різними 
характеристиками, використання різних варіантів поведінки системи чи виконання 
окремих логістичних процесів

Пpіоpитетніcть* Полягає у забезпеченні pеалізації мети системи логістики з уpахуванням чинників 
внутpішнього і зовнішнього cеpедовища

Опеpативніcть* Ґpунтуєтьcя на cвоєчаcному виконанні функцій кожною підсистемою, елементом cиcтеми 
логістики та забезпеченні їх ефективності; виконання оcновних функцій cиcтеми не 
повинно знижувати ефективніcть виконання дpугоpядних за pахунок pаціоналізації 
пpоцеcу pозподілу повноважень, пpав і відповідальноcті між підсистемами, елементами 
cиcтеми логістики

Оптимізація Спрямованість системи логістики на управління матеріальним (товарним) та іншими 
потоками через взаємодію та узгодження окремих бізнес-процесів для оптимізації 
всієї логістичної системи; оптимальність складу елементів системи та режиму її 
функціонування

Раціональність * Спроможність до критичної оцінки варіантів побудови системи логістики підприємства, 
її структури та організації комплексу логістичних процесів з урахуванням можливостей 
доступу підприємства до необхідних для цього ресурсів, відмова від прагнення досягати 
оптимальних результатів на користь тих, досягнення яких може бути забезпечене з 
меншими витратами; раціональність як в організаційній структурі, так і в організації 
управління
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1 2
Загальне управління 
якістю

Забезпечення якості процесів обслуговування проміжних і кінцевих споживачів у 
поєднанні з гарантіями якості пропонованих товарів та послуг у підприємстві торгівлі 
шляхом контролю логістичних і виробничих процесів, орієнтація системи на досягнення 
безумовної надійності та якості функціонування всіх ланок логістичного ланцюга, 
своєчасного і якісного виконання логістичних функцій та операцій для запобігання збоям 
у просторово-часовій послідовності виконання потокових процесів

Динамічність та 
адаптивність

Здатність системи логістики змінюватися та пристосовуватися до змін в умовах 
функціонування шляхом коригування структури системи, взаємозв’язків та взаємодії її 
підсистем та елементів, виконуваних ними функцій тощо; адаптація системи логістики 
підприємства, його логістичної системи та системи менеджменту логістики до постійно 
змінюваних вимог ринку та потреб споживача

Технологічність * Застосування у логістичній системі, що є складником системи логістики підприємства 
торгівлі, прогресивних технологічних рішень на всіх етапах просування товарних потоків 
у логістичному ланцюгу, включаючи оптові й роздрібні торговельні підприємства, а також 
використання сучасних технологій в управлінні логістикою

Гуманізація логістики Орієнтація на пріоритетне застосування у сфері логістики безпечних для людини та 
довколишнього середовища технологій трансформації матеріальних потоків (насамперед, 
товарних), які спрямовані на механізацію та автоматизацію логістичних процесів, полегшення 
праці логістичного персоналу та підвищення престижності роботи у сфері логістики

Ефективність * Досягнення цілей функціонування системи логістики з мінімально можливими для їх 
досягнення витратами, забезпечення поєднання ефективності логістичної діяльності 
підприємства торгівлі з результативністю системи менеджменту логістики в контексті 
досягнення стратегічних цілей системи логістики

* Запропоновано автором

Закінчення таблиці 1

ємо визначати як складну виробничо-економічну та 
техніко-технологічну систему, впорядкована сукуп-
ність підсистем та елементів якої формує інтегровану 
єдність і взаємодіє для досягнення цілей суб’єкта тор-
гівлі шляхом організації, реалізації та управління логіс-
тичними потоками та процесами, необхідними для 
провадження торговельної діяльності. Таким чином, 
вона створюється підприємством торгівлі на основі 
поєднання наявної логістичної системи підприємства 
(разом із використовуваними в ній засобами забезпе-
чення логістичного потенціалу) та менеджменту логіс-
тики (представленого персоналом служби управління 
логістикою з виконуваним комплексом робіт з адміні-
стрування логістичних процесів включно з діяльністю 
з логістичного забезпечення менеджменту логістики).

Специфіка торговельних підприємств пов’язана з 
високим рівнем залежності від організаторів ланцюгів 
постачань, що обмежує їхні можливості щодо вибору 
технологій опрацювання матеріального потоку на ста-
дії його руху в організаційних межах підприємства, 
засобів праці, напрямів руху потоків тощо. У межах 
торговельного підприємства слід вибирати таку струк-
туру системи логістики, яка даватиме змогу створю-
вати можливості організаційної, економічної, техніко-
технологічної взаємодії з іншими учасниками ланцюгів 
постачання та водночас забезпечувати відповідність 
реалізовуваних товарів вимогам кінцевих покупців. 
Основою формування системи логістики торговель-
ного підприємства у зв’язку із цим слід визначати 
комплекс операційно-функціональних процесів логіс-
тичної діяльності, які здійснюються торговельним 
підприємством із метою доведення товарних потоків 
до кінцевих покупців товарів (продукції виробничого 
призначення – у сфері оптової торгівлі нею). Осно-
вними функціональними напрямами діяльності під-
приємства торгівлі у цій сфері є: забезпечення процесів 

просторового переміщування товарної маси в системі 
товаропросування; формування об’єктів інфраструк-
тури оптової та роздрібної торгівлі; здійснення комп-
лексу внутрішньомагазинних та складських торгово-
технологічних операцій та їх інформаційний супровід 
(документальне оформлення надходження-відпуску 
товарів); здійснення операцій зберігання товарів, їх 
підготовки до продажу, перетворень товарних партій; 
розвиток власного транспортного господарства та 
організація перевезень торговельних вантажів залуче-
ним транспортом; організація логістичного обслугову-
вання споживачів шляхом надання відповідних послуг.

Аналіз літеpатуpних джеpел [3; 5; 8] дає змогу 
cиcтематизувати пpинципи формування логістичної 
системи підприємств торгівлі.

Формування та функціонування логістичної сис-
теми торговельного підприємства як складної, спе-
ціально організованої економічної і техніко- тех-
нологічної системи потребує чіткого визначення 
концептуальних положень факторного впливу на неї. 

При цьому на етапі проектування логістичної сис-
теми відбувається процес створення сукупності еле-
ментів, компетенцій задіяного в логістичних процесах 
персоналу, конкретного інструментарію менеджменту 
логістики, а на етапі функціонування акцент перено-
ситься на процес стабільного зростання показників 
компонентної структури логістичної системи з опти-
мальними пропорціями між ними та забезпечення ефек-
тивності логістичних процесів. Домінантні складники 
факторного впливу в структурі логістичної системи 
торговельного підприємства зумовлені особливос-
тями руху логістичних потоків (передусім товарного) 
та організації управління ними. Принциповою від-
мінністю логістичного підходу до управління матері-
альним потоком є оперування категорією наскрізного 
товарного потоку, що передбачає узгодженість дій усіх 
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ланок-учасників процесу просування потоків товарів – 
від первинних постачальників до кінцевих споживачів. 
Виходячи із цього, основним завданням створення інте-
грованих логістичних систем за участю підприємств 
торгівлі є зміщення загальних пріоритетів від розріз-
неного управління товарними потоками та запасами 
в організаційних рамках кожного окремого учасника 
товаропросування до «…управління єдиним потоком 
на всьому шляху доведення товарів до кінцевого спо-
живача» [3, с. 116]. Формування та структурне вдоско-
налення системи логістики торговельного підприєм-
ства – це комплексне завдання, до вирішення котрого 
мають бути залучені різні підрозділи підприємства, що 
забезпечують відповідні напрями діяльності, і яке реа-
лізується на основі поетапного проектування у межах 
управління розвитком корпоративної системи логіс-
тики (адміністрування логістичної системи). Під адмі-

ніструванням логістичної системи розуміємо комплекс 
управлінських функцій і процедур, які здійснюються 
персоналом служби управління логістикою підприєм-
ства для реалізації стратегічних, тактичних і оператив-
них цілей керованої службою менеджменту логістики 
підприємства логістичної системи.

Висновки. Отже, ефективне функціонування логіс-
тичної системи торговельного підприємства залежить 
як від володіння апаратом управління підприємства 
сучасним інструментарієм логістичного менеджменту, 
так і від якості та обґрунтованості управлінських 
рішень щодо функціонування системи логістики і під-
приємства загалом.

До перспективних напрямів дослідження із зазначе-
ного питання можна віднести визначення інтегрованих 
показників оцінки якості функціонування логістичної 
системи торговельного підприємства.
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Lokhman N.V., Beridze T.M., Mezentseva N.M., Nikulnikova T.G. System approach to modeling of man-
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Постановка проблеми. Сьогодні напрацьовано 
велику кількість класифікацій управлінських ситуа-
цій, що відрізняються класифікаційними ознаками і 
глибиною декомпозиції. Кожен із типів управлінських 
ситуацій узагальнюється за низкою ознак. Однак цей 
підхід є бездоганним лише теоретично і не дає змоги 
конструктивно досліджувати проблеми, що виникають 
в організаційно-економічних системах Серед інших 
підходів необхідно відзначити опис характеристик 
управлінських ситуацій, заснований на аналізі про-
цесів прийняття рішень. Обмежений набір стратегій 
управлінських ситуацій не дає змоги адекватно опису-
вати діяльність підприємств на сучасному етапі розви-
тку виробництва. Системність дослідження управлін-
ських ситуацій забезпечить ефективність прийняття 
управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
науковцями приділяється значна увага проблематиці 
моделювання управлінських ситуацій. А. Воробйов, 
Л.А. Казакевич і Т.В. Кудрявцева під час класифікації 
управлінських ситуацій виходять із того, на якій ста-
дії життєвого циклу знаходиться підприємство в даний 
момент, визначають джерела виникнення управлінської 
ситуації і дають їх характеристику [1; 2]. А.В. Смирно-
вим та М.Г. Жакуповою проаналізовано процес розро-
блення управлінських рішень на підприємстві за пев-
них управлінських ситуацій [3]. В умовах конкуренції, 
яка зароджується, вже сьогодні змінюються психологія 
та ставлення трудових колективів до економіки свого 
підприємства, починаються заінтересовані пошуки 
шляхів підвищення ефективності виробництва, впро-
вадження нових технологій і більш конкурентоспро-
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можних виробів, економічних методів використання 
ресурсів. Причому це стає актуальним як для недер-
жавних, так і для державних підприємств [4, с. 85]. 
Н.І. Фединець розкрито сутність поняття «ситуаційне 
управління», визначено особливості аналізу ситуа-
цій, розглянуто низку методів аналізу ситуацій та їхні 
характерні риси [5]. Д.А. Поспєлов виділяє ситуації 
поточні, відповідні структурі об'єкта управління і його 
функціонування в даний момент часу, і повні, коли вра-
ховується вся сукупність виникаючих ситуацій і при-
ймається до уваги стан системи управління [6].

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у теоретичному дослідженні системного підходу до 
моделювання ситуацій управління під час прийняття 
рішень.

Виклад основного матеріалу. Системність часто 
ототожнюють ыз комплексністю. Так, у [7, с. 224] 
читаємо: «…головне в комплексному аналізі – систем-
ність». Однак системність і комплексність близькі, але 
не однакові поняття, тому вони виділяються за різними 
ознаками: з погляду охоплення досліджуваного об'єкта 
і з погляду підходу до його аналізу. За охопленням ана-
ліз може бути одиничним і комплексним. За аналізом 
може бути системним та елементарним.

Системи класифікуються за різними класифікацій-
ними ознаками. Ми розглядатимемо класифікацію сис-
тем за такими основними ознаками, як: призначення 
(мета), взаємодія із зовнішнім середовищем, похо-
дження, спосіб організації, тип та характер зв’язків 
між елементами, спосіб керування, функції [8].

Принцип системності вимагає підходити до об'єкта 
як до системи. Система – сукупність взаємопов'язаних 
елементів, які володіють емерджентними властивос-
тями. Емерджентні властивості – властивість, прита-
манна всій системі у цілому, але не є властивістю її еле-
ментів. Емерджентні властивості (emerge – з'являтися) 
з'являються у системі в результаті взаємодії її елемен-
тів. Визначення системи містить у собі дві важливі 
ознаки: взаємозв'язок елементів і наявність загально-
системної властивості [9]. Системний підхід вима-
гає відстеження якомога більшої кількості зв’язків, 
не тільки внутрішніх, а й зовнішніх. щоб не втратити 
дійсно суттєві зв’язки та чинники й оцінити їх ефекти. 
Практично системний підхід – це системне уявлення, 
системна організація досліджень.

Таким чином, будь-який об’єкт дослідження може 
бути представлений як підсистема деякої системи 
більш високого рівня. Це призводить до проблеми 
виділення системи, встановлення її меж.

Для конкретної системи чи проблемної ситуації 
принципи системного підходу повинні бути конкре-
тизовані. Наповнення принципів конкретним змістом 
виконується системним аналітиком. Це дає змогу в разі 
складних систем краще побачити суттєві особливості 
проблеми, врахувати важливі взаємні зв’язки. Здебіль-
шого інтерпретація системних принципів у конкретних 
умовах дає змогу піднятися на новий рівень розуміння 
системи загалом, вийти за межі розгляду її зсередини. 
Така інтерпретація може призводити до висновків про 
відсутність умов для застосування деяких із принципів 
або їх незначного впливу в певних конкретних умовах.

Виникаючі в управлінні завдання, по суті, є або 
функціональними, або ситуаційними. Функціональні 
(стабільні) завдання визначаються сформованим поді-

лом праці у виробництві та управлінні. Ситуаційні 
завдання є наслідком порушення у взаємодії спеціалі-
зованих підсистем і елементів виробничої організації і 
наслідком впливу на неї техніко-технологічних, соці-
ально-економічних і регіональних чинників, у тому 
числі впливу, зумовленого їх різною динамікою. 

Динамічність виробничої організації, її здатність 
реалізовувати цілі управління можуть бути забезпечені 
тільки наявністю і взаємодією двох елементів струк-
тури управління: один із них забезпечує вирішення 
стабільних завдань управління, а інший – змінних, 
ситуаційних. Відповідно, і процеси управління пови-
нні формуватися виходячи з двох принципів організа-
ції управління: функціонального і ситуаційного. 

Адаптивність виробничої організації може бути 
забезпечена лише доповненням наявного механізму 
функціонування елементами ситуаційного типу, які 
забезпечують можливість вирішення комплексу про-
блем, що виникають. Ситуаційні елементи організа-
ції та методи управління можуть формуватися й як 
тимчасові. 

Виникаючі ситуації є результатом різних взаємо-
дій, що відбуваються у механізмі, структурі та про-
цесі управління, і пов'язані зі статикою й динамікою 
зовнішнього і внутрішнього середовища виробничої 
організації. Ситуації можуть мати як зовнішнє, так і 
внутрішнє джерело, тобто бути результатами пору-
шення взаємодії підсистем виробничої організації між 
собою і з зовнішнім середовищем. 

Управлінська ситуація – це характеристика сфор-
мованого стану виробничої організації та її ланок, 
яке з погляду суб'єкта управління може бути задо-
вільним або незадовільним. В останньому випадку 
ситуація стає проблемною, вона характеризує 
реальні розбіжності бажаного і дійсного рівнів задо-
волення потреб суб'єкта. 

Таким чином, проблемна ситуація виступає, з 
одного боку, як сукупність цілей суб'єкта (їх повна 
сукупність або будь-яка частина), а з іншого – як стан 
суб'єкта, об'єкта і зовнішнього середовища. Одна і та ж 
проблемна ситуація може бути сформульована як різні 
проблеми. Кожна з таких проблем орієнтує систему 
управління на зовсім різні шляхи і методи подолання 
вихідної проблемної ситуації. 

В основі ситуаційного підходу до управління 
лежить думка про те, що внутрішнє функціонування 
організації має бути узгоджене з вимогами, її тех-
нічним оснащенням, зовнішнім оточенням, а також 
потребами персоналу. Тільки у цьому разі вона буде 
працювати ефективно. Ситуаційний підхід концентру-
ється на ситуаційних відмінностях між організаціями 
та всередині організацій. Він намагається визначити, 
які значимі перемінні ситуації й як вони впливають на 
ефективність організації.

На практиці системний підхід – це системне охо-
плення, системне подання, системна орієнтація дослі-
джень. Системне охоплення вимагає розгляду про-
блеми в різних аспектах із різних позицій. Системне 
подання досягається шляхом побудови єдиної моделі, 
здатної заміщувати реальний об’єкт і надавати акту-
альну інформацію про об’єкт, який моделюється. Сис-
темна організація дослідження управлінських ситу-
аціях означає неперервне планування й управління 
розробленням за допомогою методів і засобів коорди-
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нації робіт. Розв’язання складних проблем із позицій 
системного підходу підпорядковане певній послідов-
ності дій.

Найважливіші етапи цього процесу передбачають:
1) ідентифікацію проблеми Р: виникнення про-

блеми P, усвідомлення проблеми P, стимул до дослі-
дження проблеми;

2) внутрішній аналіз проблеми Р: формулювання 
проблеми, визначення суттєвих боків, визначення 
складу потреб, що породжують проблему, загальне 
формулювання проблеми, визначення об’єкта дослі-
дження, декомпозиція проблеми P на підпроблеми;

3) зовнішній аналіз проблеми P: визначення цілей 
дослідження, виявлення й локалізація системи S, яка 
має дефіцит у задоволенні потреб, пов’язаних із вирі-
шенням проблеми P;

4) ідентифікацію системи S: системний аналіз об’єкта 
S: цілі, обмеження, тенденції, чинники, властивості;

5) синтез моделі М: ідентифікація моделі, визна-
чення цільової функції та обмежень, визначення різно-
манітності моделей {Мk}, ідентифікація комплексу Мk;

6) аналіз поведінки моделі М: імітація роботи сис-
теми S за допомогою моделі M, аналіз адекватності М, 
верифікація М, оцінка придатності М;

7) оптимізацію системи S за моделлю М у ході 
експерименту Е. Планування оптимізаційного екс-
перименту, ідентифікація експериментальної моделі 
Е. Аналіз результатів експерименту Е з моделлю 
М. Інтерпретація результатів Е стосовно системи S, що 
вирішує проблему P. Реалізація рішення.

У рамках системного підходу завдання аналізу й 
синтезу управлінських ситуацій взаємопов’язані, вони 
чергуються із заданою регулярністю і характеризують 
два боки єдиного циклу процесу дослідження.

Ефективність функціонування економічної системи 
характеризується економічними показниками: прибут-
ком, рентабельністю, собівартістю, продуктивністю та 
ін. Економічна система є складною системою. Зміни, 
що виникають в одних частинах системи, викликають 
зміни в інших її частинах. Так, поява нового продукту 
в одній із галузей промисловості призводить не тільки 
до змін у цій галузі, а й здійснює перетворюючий вплив 
на структуру попиту і споживання, що, своєю чергою, 
визначає нові зміни у виробничих галузях.

Економічна система знаходиться у безперервному 
русі: вона росте й розвивається. Поняття росту від-
биває кількісний аспект динаміки: збільшення числа 
елементів, зв’язків, розмірів економічної системи. 
Принцип розвитку пов’язується з поняттям якості, 
вдосконаленням системи, зростанням її потенціалу. 
Зауважимо, що макроекономічна система нарощує 
потенціал для найшвидшого досягнення мети – поліп-
шення якості та рівня життя (розвиток) і характери-
зується реальними показниками підвищення рівня 
життя (зростання).

Середовище економічної системи також є складною 
системою й володіє всіма якостями такої. Під час виді-
лення системи виходять із наявності більш жорстких 
зв’язків усередині самої складної системи порівняно 
зі зв’язками між системою і зовнішнім середовищем. 
Система і середовище у цілому характеризуються різ-
ними інтересами, цілями й критеріями.

Економічні системи відрізняють певні особливості:
1) їх велика складність зумовлена наявністю чис-

ленних і досить сильних матеріальних та інформацій-
них зв’язків між підсистемами й елементами системи;

2) неперервний, динамічний і такий, що у мікро-
масштабах не повторюється, характер розвитку порів-
няно, наприклад, із біологічними системами. Так, 
якщо види тварин або рослин у процесі еволюції змі-
нюються за періоди у тисячі, десятки тисяч і більше 
років, то способи виробництва, економічні відносини 
можуть суттєво і багаторазово змінюватися протягом 
життя одного покоління людей.

Економічна система з погляду системного підходу 
може бути подана так (рис. 1) [10].
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Рис. 1. Економічна система (Е) та її середовище: 
суспільство (С), природа (П), простір і час

Простір і час – найбільш загальні детермінанти еко-
номічної системи, що конкретизують її просторове й 
часове існування та обмеженість.

Висновки. Системний аналіз не є самоціллю дослі-
дження. На його основі розвивається системний підхід 
до вивчення економічних явищ, який є комплексним 
вивченням економіки як єдиного цілого. При цьому 
системний підхід забезпечує реалізацію важливої ста-
дії – управлінських ситуацій.

Використання системного підходу в економіці від-
криває шляхи оптимізації структури й функціонування 
як окремих частин економічної системи, так і системи 
у цілому. Системний підхід, який включає системний 
аналіз і синтез економіки, вимагає, щоб під час при-
йняття будь-якого часткового рішення тієї чи іншої 
господарської проблеми враховувалися за можливості 
всі прямі й непрямі, сьогоднішні й віддалені наслідки 
даного рішення.
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Манзій О.П. Поняття ресурсного потенціалу як економічної категорії. У статті на основі логічних 
узагальнень обґрунтовано визначення терміну «ресурсний потенціал», ураховуючи специфіку та класи-
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Постановка проблеми. Протиріччя в розвитку 
сучасної України полягає у тому, що, маючи багаті при-
родні та людські ресурси, вона ще не досягла такого 
ступеня розвитку, який би забезпечив високі стандарти 
якості життя і достатні умови для національної безпеки. 

Сьогодні забезпечення ефективного розвитку 
вітчизняного аграрного сектору та виробництва висо-
коякісної конкурентоспроможної сільськогосподар-
ської продукції потребує внесення змін, насамперед 
щодо організації використання ресурсного потенціалу, 
забезпечення впровадження інноваційних та ресурсоз-
берігаючих технологій виробництва продукції тощо.

Здійснення підприємствами господарської діяль-
ності на засадах ринкової економіки, насамперед, 
потребує прийняття ефективних управлінських рішень 
щодо виду та обсягів виробництва, вдалого вибору 
цільових ринків збуту продукції, забезпечення при-
бутковості підприємства та сталих позитивних фінан-
сово-економічних показників діяльності, що загалом є 
можливим на основі ефективного використання усіх 
ресурсів підприємства. Сьогодні процес управління 
ресурсним потенціалом аграрних підприємств потре-
бує ґрунтовних досліджень у контексті подальшої 
оптимізації, адже в умовах обмеженості певних видів 
ресурсів необхідно забезпечити їх раціональне та зба-
лансоване використання.

В економічній літературі у визначенні поняття 
«потенціал» поки що зустрічаються значні розхо-
дження. Цей термін походить від латинського potentia й 
означає «потужність, сила». У Великому економічному 
словнику [1, с. 260] потенціал визначається як еконо-
мічна категорія, що характеризує наявні можливості, 
ресурси, запаси, засоби, які можуть бути використані 
для досягнення, здійснення будь-чого. Найбільш поши-
реним та обґрунтованим є визначення поняття «потен-
ціал» як сукупності можливостей зміни предмету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку ресурсного потенціалу аграрної 
сфери економіки активно вивчалися вченими-еконо-
містами у 80-ті роки минулого століття, серед них: 
В.Г. Андрійчук, І.І. Лукінов, О.М. Онищенко, Б.Й. Пас-
хавер, В.Ю. Протасов, В.О. Свободін, С.С. Сергєєв, 
В.Й. Шиян, Е. Юзефович та ін. На жаль, у 90-ті роки 
ХХ ст. цим питанням майже не приділялося уваги.

Останнім часом відбулося значне пожвавлення 
наукових досліджень у цій сфері, що є позитивним 
явищем. Найвагоміший внесок у розгляд цих питань 
зроблено В.Я. Амбросовим, В.Л. Анічіним, Ю.В. Васи-
ленком, М.В. Гладієм, С.В. Додоновим, О.Ю. Єрмако-
вим, Ф.В. Зинов’євим, Ф. Іванютою, О.В. Коваленком, 
Н.С. Краснокутською, І.О. Крюковою, М.Я. Мой-
сою, О.В. Олійником, В.В. Россохою, П.Т. Саблуком, 
В.П. Славовим, А.М. Стемальщуком, В.М. Трегобчу-
ком, Л.І. Уланчуком та деякими іншими науковцями. 
Проте далеко не всі проблеми є до кінця дослідженими 
і узгодженими. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
вивчення та обґрунтування теоретичних основ форму-
вання ресурсного потенціалу та узагальнення сутності, 
складників та значення ресурсного потенціалу у забез-
печенні сталого та ефективного розвитку виробництва.

Виклад основного матеріалу. Для формування 
стратегії розвитку ресурсного потенціалу підприєм-
ства необхідно здійснити його ґрунтовне дослідження. 

Трактування поняття «ресурсний потенціал підпри-
ємства» охоплює широке коло питань починаючи від 
вузького його розуміння як обсягу виробництва за 
господарський рік до загальних категорій на кшталт 
«соціально-економічна система» [2, с. 6].

Застосування категорії ресурсного потенціалу було 
розпочато в 70–80-ті роки минулого століття. У той 
час переважали два підходи до тлумачення ресурсного 
потенціалу:

– як сукупності ресурсів без урахування їх взаємо-
зв’язку та участі у виробничому процесі. Його при-
хильниками, зокрема, є І.І. Лукінов, М. Онищенко, 
Б.Й. Пасхавер [3], Д.А. Черніков [4] та ін.;

– як сукупності ресурсів, здатних виробляти визна-
чену кількість матеріальних благ. До його прихильни-
ків належить насамперед В.І. Свободін [5, с. 6].

Необхідно зауважити, що єдиної точки зору щодо 
тлумачення категорії «ресурсний потенціал» в еко-
номічній літературі поки що немає. Скажімо, Л. Ані-
чін [6] і Ю.В. Василенко [7] під аграрним ресурсним 
потенціалом розуміють сукупність певним чином зба-
лансованих трудових, земельних і матеріальних ресур-
сів, призначених для виробництва сільгосппродукції. 

С.В. Додонов [8] як складники ресурсного потен-
ціалу пропонує брати землю, основні засоби та персо-
нал, вартісна оцінка яких становить загальний ресурс-
ний потенціал господарства чи регіону. Крім того, до 
складу ресурсного потенціалу він включає й капітальні 
інвестиції, пов’язані з вкладеннями в основні засоби 
виробництва. Водночас учений виступає за непри-
йнятність включення до складу ресурсного потенціалу 
підприємства вартості його оборотних засобів. Але, 
на нашу думку, виключення зі складу ресурсів під-
приємства його оборотних засобів є невиправданим, 
оскільки без них здійснення ефективної діяльності під-
приємства практично неможливо.

На думку М.Я. Мойси [9], ресурсний потен-
ціал – це сукупність земельних, матеріальних, трудо-
вих, фінансових ресурсів та економічного інтересу, які 
є об’єктивно необхідними передумовами здійснення 
аграрного виробництва.

За визначенням М.В. Гладія [10, с. 97], ресурсний 
потенціал являє собою сукупну, інтегральну продук-
тивність промислових і природних засобів виробни-
цтва, а також трудових ресурсів, які відображаються 
показниками виходу валової і товарної продукції на 
одиницю земельної площі. І саме складники ресурс-
ного потенціалу кожного окремого регіону створюють 
його територіально-компонентну структуру.

В.Ф. Іванюта [11] ресурсний потенціал АПК трак-
тує як сукупність таких його видів: природно-земель-
ного, біологічного, трудового, виробничого та фінан-
сового. На думку Н.С. Краснокутської [12, с. 14–15], 
ресурсний потенціал підприємства повинен включати 
такі складники: технічні, кадрові, фінансові, організа-
ційні, технологічні, просторові, інформаційні та ділову 
репутацію.

На думку Г.М. Підлісецького та М.І. Толкача 
[13, с. 145], до ресурсного потенціалу належить сукуп-
ність взаємозв’язаних ресурсів, зокрема земельних, 
матеріально-технічних, трудових, фінансових. Еко-
номічний зміст ресурсного потенціалу В.П. Славов і 
О.В. Коваленко [14] визначають як комплексну кате-
горію, яка є основою матеріального відтворення в 
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гармонійному поєднанні з продуктивними силами і 
виробничими відносинами, що збалансовує кількісні 
(технологічні) та якісні співвідношення ресурсів і тим 
самим визначає як саму технологію виробництва, так 
і параметри (розміри) організаційно-правової форми 
господарювання.

Дослідження свідчать, що ресурсний потенціал – 
економічна категорія, що поєднує в єдине ціле всі еле-
менти виробничих ресурсів підприємства (району 
або іншого регіону) і відображає можливості даного 
об’єкту у випуску продукції та деяких інших питаннях 
[15, с. 290].

Отже, ресурсний потенціал будь-якого форму-
вання – дуже складна економічна категорія, яка містить 
досить багато складників.

Таким чином, ресурсний потенціал підприємства 
являє собою сукупність наявних на підприємстві 
ресурсів (фінансових, матеріальних, нематеріальних, 
трудових та ін.), а також здатність працівників щодо 
їх ефективного використання для досягнення мети 
підприємства, а також поточних та стратегічних пла-
нів. Загалом ресурсний потенціал підприємства можна 
представити такими основними критеріями, як:

• оцінка реальних можливостей підприємства у 
конкретній сфері діяльності (у тому числі й нереалізо-
ваних можливостей);

• наявний обсяг ресурсів для використання у про-
цесі виробництва, у тому числі залучених;

• здатність персоналу щодо використання наявних 
ресурсів та вміння раціонально їх використовувати;

• чинна організаційно-правова форма господа-
рювання та організаційна структура підприємства 
[16, с. 84–87].

Досліджено, що в науковій літературі мають місце 
розбіжності щодо структури ресурсного потенціалу 
підприємства, де виокремлено базові, зокрема: матері-
альні; нематеріальні; фінансові; трудові; інформаційні; 
інноваційні, а також управлінський ресурс (потенціал), 
що забезпечує раціональне використання усіх ресурсів 
підприємства (рис. 1).

Під матеріальними ресурсами слід розуміти ресурси 
підприємства, представлені у натурально-речовій 

формі, які використовуються у господарській (вироб-
ничій) діяльності підприємства. До їх складу нале-
жать основні фонди, частина обігових фондів. Осно-
вні фонди – наявні на підприємстві матеріально-речові 
цінності, які використовуються як засоби праці. Отже, 
визначена нами частина обігових фондів є невід’ємним 
складником матеріальних ресурсів та включає: мало-
цінні і швидкозношувані предмети, паливно-мастильні 
матеріали, пакувальні матеріали, електроенергію, тощо.

Нематеріальні ресурси – це об’єкти промислової 
власності, інтелектуальної власності, які є ефектив-
ними протягом тривалого періоду часу: гудвіл, база 
даних, база знань, ноу-хау, патенти, винаходи та ін.

До складу трудових ресурсів підприємства нале-
жить сукупність зайнятих працівників за основною або 
допоміжною діяльністю. Трудовий потенціал займає 
важливе місце на підприємстві, оскільки забезпечує 
приведення в дію інших наявних ресурсів на підприєм-
стві та їхніх складників. Трудові ресурси на підприєм-
стві можуть розглядатися як із кількісного, так і з якіс-
ного підходу, що створює умови для оцінки наявного 
кадрового потенціалу у вартісній категорії, що сьогодні 
особливо актуально для власників підприємств. За 
таких умов можливо отримати об’єктивну інформацію 
щодо наявного рівня ефективності (здібностей) праців-
ників та здійснити розрахунок необхідних витрат на їх 
залучення, навчання, перекваліфікацію тощо [17, с. 68].

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність 
грошових коштів та надходжень, якими розпоряджа-
ються на підприємстві для забезпечення виконання 
фінансових зобов’язань, а також для фінансування 
розширеного відтворення процесів виробництва та 
мотивування працівників. Фінансові ресурси є вихід-
ним видом ресурсів для забезпечення безперервного 
процесу виробництва. Важливо зауважити, що в умо-
вах ринкової економіки функціонування підприємства 
може бути обмеженим через відсутність достатньої 
кількості фінансових ресурсів, навіть за умови наяв-
ності основних фондів та трудових ресурсів.

В умовах динамічного розвитку ринку інновацій 
особливу увагу необхідно приділяти дослідженням 
інноваційних ресурсів підприємства. Згідно з резуль-

татами Українського центру економічних 
і політичних досліджень ім. О. Разумкова, 
інноваційний потенціал підприємства необ-
хідно досліджувати за такими критеріями, 
як: забезпеченість підприємства трудовими 
ресурсами; показники освіченості персо-
налу підприємства (вища освіта, відповідна 
кваліфікація тощо); фінансові можливості 
щодо розвитку наукової діяльності, нау-
ково-технічної діяльності та інноваційної 
діяльності; наявна кількість на підприємстві 
наукових та науково-технічних робіт, їхня 
структура; патентна діяльність, її масштаби; 
показники підприємства щодо інновацій-
ної активності; показники щодо здійснення 
виробництва інноваційної продукції в дина-
міці; питома вага інноваційної продукції у 
загальних обсягах виробництва [18, с. 104].

Отже, під інноваційними ресурсами під-
приємства розуміють можливості викорис-
тання ресурсів та можливостей підприєм-
ства на інноваційних засадах. З іншого боку, 

Рис. 1. Структура ресурсного потенціалу підприємства
Джерело: сформовано автором на основі проведених досліджень
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інноваційні ресурси розглядають як сприйняття на під-
приємстві нових ідей, готовність до критики, перспек-
тивні погляди і бачення, наявність інтелекту, цілеспря-
мованість, наполегливість тощо [18, с. 103].

Інформаційні ресурси певною мірою доцільно вва-
жати важливим елементом виробництва та невід’ємним 
складником ресурсного потенціалу підприємства. 
В умовах організації та реалізації процесу виробни-
цтва інформація набуває ознак товару та характери-
зується такими особливостями: відсутністю її втрат у 
процесі використання; можливим максимальним роз-
ширенням меж та обсягу її споживання (отримання, 
опрацювання, прийняття рішення); значною ресурсоз-
берігаючою здатністю.

Особливо важливу роль у злагодженій та ефектив-
ній діяльності підприємства відіграють управлінські 
ресурси, або управлінський потенціал, адже саме від 
своєчасного прийняття ефективних рішень керівника 
залежать кінцеві результати діяльності підприємства. 
Слід також зауважити, що даний ресурс як і всі інші 
види, є кількісно та якісно обмежений.

Висновки. Аналіз різних підходів до тлумачення 
терміну «потенціал» дає можливість зробити висновок 
про схожість та повторення їхнього змісту. Тобто якщо 
розглядати потенціал як засоби чи запаси для реаліза-
ції певної мети, то, власне, це й є ті самі ресурси, що 
необхідні для забезпечення функціонування окремого 
підприємства.

Ресурсний потенціал підприємства можна трак-
тувати як властивість його наявних ресурсів забез-

печити очікуваний результат підприємницької діяль-
ності внаслідок їх використання, орієнтуючись при 
цьому на умови динамічного зовнішнього середовища 
та адаптацію до нього через застосування відповідних 
засобів впливу.

А отже, чіткого і загальновизнаного визначення 
сутності та складників ресурсного потенціалу в еконо-
мічній літературі поки що немає.

Вивчивши наведені вище та деякі інші визначення 
ресурсного потенціалу сільськогосподарського підпри-
ємства, дійшли висновку, що він являє собою сукуп-
ність усіх ресурсів (як природних, так і трудових та 
промислових), необхідних йому для забезпечення 
ефективної діяльності.

Таким чином, оцінка ефективності використання 
певних видів ресурсів проявляється на основі співстав-
лення отриманих корисних результатів та понесених 
витрат на їх отримання. Отже, ефективне та раціо-
нальне використання ресурсного потенціалу забезпе-
чує отримання підприємством економічного, екологіч-
ного та соціального ефектів.

Формування достатнього економічного потенціалу 
є метою кожного підприємства й передумовою його 
успішної, ефективної діяльності, основою стійкого 
розвитку та максимально результативного функціону-
вання. При цьому варто враховувати профіль діяль-
ності господарюючих суб’єктів. Отже, наявний ресурс-
ний потенціал підприємства демонструє потенційні 
можливості підприємства у різних напрямах та сферах 
його господарської діяльності.
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Постановка проблеми. Нині в Україні спостеріга-
ється криза праці. Вона перестала бути для великого 
числа людей сенсом життя і перетворилася на засіб 
виживання. За таких умов не можемо говорити про 
високу продуктивність праці, про розвиток ініціативи 
працівника, про формування сильної трудової моти-
вації. Головне завдання сучасних мотиваційних підхо-
дів до персоналу – зробити їх не стільки володарями 
засобів виробництва, скільки власниками своєї власної 
робочої сили [1, с. 23].

Мотиваційні підходи ґрунтуються на двох катего-
ріях: потреби – відчуття фізіологічної або психологіч-
ної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що людина 
вважає цінним для себе. Потреби, своєю чергою, поді-
ляються на первинні (фізіологічні) і вторинні (психо-
логічні), винагороди – на внутрішні і зовнішні.

Працездатний і згуртований персонал виникає не 
одразу. У своєму розвитку він проходить тривалий 
процес становлення, який дуже часто буває непростим, 
тернистим і не завжди завершується успішно. Це зале-
жить від низки обставин, які впливають на формування 
будь-якого колективу незалежно від того, чи створення 
його є свідомим і цілеспрямованим, чи спонтанним, 
стихійним. До них належать: 

1) уявлення про мету створення колективу. Якщо це 
уявлення чітке, ясне і відповідає внутрішнім переко-
нанням та прагненням людей, то вони готові заради її 

досягнення повністю чи частково відмовитися від сво-
боди рішень і вчинків та підкоритися груповій владі; 

2) позитивна оцінка результатів діяльності колек-
тиву. Якщо колектив досяг певних успіхів у процесі 
спільної роботи, то це свідчитиме на його користь. 
Отже, члени колективу впевнюються у правильності 
свого рішення щодо входження у нього і з ентузіазмом 
налагоджуватимуть співпрацю; 

3) психологічна і соціально-психологічна сумісність 
членів колективу. Основу першої становить відповід-
ний темперамент членів колективу; в основі другої – 
відповідність їхніх професійних та моральних якостей. 

Персонал підприємства формується та змінюється 
під впливом внутрішніх (характер продукції, техноло-
гії та організація виробництва) і зовнішніх (демогра-
фічні процеси, юридичні та моральні норми суспіль-
ства, характер ринку праці тощо) чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
ність сучасних мотиваційних підходів розкривається 
у багатьох літературних джерелах. Так, З.О. Манів та 
І.М. Луцький розкривають зміст системи мотивації 
праці як сукупність взаємопов'язаних заходів, які заці-
кавлюють і стимулюють окремого працівника або весь 
персонал для досягнення індивідуальних та спільних 
цілей діяльності підприємства [2, с. 433].

Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт та інші автори вважають 
мотиваційні підходи до праці цілеспрямованим спо-
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нуканням працівника до високоефективної праці шля-
хом стабільного впливу на його потреби, інтереси, цілі 
[3, с. 321].

Х.Т. Грехем та Р. Беннет зазначають, що мотивація 
працівника до виконання роботи складається зі спо-
нукань впливів і стимулів (свідомих і несвідомих), які 
викликають у працівника прагнення добитися певної 
мети. Менеджери повинні знати чинники, які створю-
ють мотивацію, щоб спонукати своїх співробітників 
працювати краще, швидше, ефективніше і з великим 
ентузіазмом. Частково персонал мотивований потре-
бою заробляти на життя, а частково – людською потре-
бою одержувати задоволення від роботи, відчуття без-
пеки від того, що вони влаштовані в житті й посідають 
певну посаду, відчувати пошану колег. Перший мотив 
можна задовольнити за допомогою системи винагороди 
персоналу в організації (рівень оплати праці, додаткові 
пільги); другий – упевненістю в завтрашньому дні, 
можливостями кар'єрного просування, метою роботи 
тощо). Численні дослідження проводилися в прагненні 
розкрити джерела мотиваційних підходів до роботи, 
але теорія мотивації поки що є експериментальною і 
неточною та не пропонує ясних висновків [4, с. 90].

Формулювання цілей статті. Метою статті є ана-
ліз сучасних мотиваційних підходів до управління 
персоналом, розгляд важливих чинників впливу на 
мотивацію персоналу, які є визначальними з погляду 
ефективного управління людськими ресурсами, та уза-
гальнення теоретичних підходів до формування пер-
соналу підприємства, виявлення процесів формування 
працівників як основи ефективного управління персо-
налом і підприємством.

Виклад основного матеріалу. Мотиваційні під-
ходи сучасності являють собою процес формування 
такого психологічного стану людини, який зумовлює її 
поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямо-
вує й активізує її. Мотивація праці являє собою праг-
нення працівника задовольнити свої потреби; у загаль-
ному розумінні це сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової 
діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану 
на досягнення певних цілей [5, c. 207].

Система мотиваційних підходів персоналу підпри-
ємства ґрунтується на таких принципах: 

– системності – повне відображення індивідуаль-
ного внеску людини в досягнення кінцевих результа-
тів підприємства через ланцюжки «людина – посада – 
робота» й «особа – група – колектив»; 

– відповідності – встановлення такого рівня моти-
вації персоналу, який відповідає кількості, якості та 
вагомості затраченої праці; 

– гнучкості – здатність до оперативного реагування 
на зміну зовнішніх і внутрішніх умов функціонування; 

– структурованості – характеризує поділ винагороди 
за свою працю на частини, кожна з яких є відображен-
ням особистого внеску персоналу в досягнення поточ-
них, кінцевих результатів діяльності підприємства; 

– відкритості системи мотивації персоналу – про-
зорість та інформаційна доступність для кожного пра-
цівника [6, с. 108]. 

Потреби постійно змінюються, тому не можна роз-
раховувати, що мотиваційний підхід, який спрацював 
один раз, знову буде ефективним. Із розвитком праців-
ника розширюються й можливості, потреби у самови-

раженні. Таким чином, процес мотиваційних підходів 
шляхом задоволення потреб безкінечний. 

У сучасних умовах для продуктивності праці на 
підприємствах необхідно використовувати мотива-
ційні підходи, заходи, інструменти, як матеріальні, так 
і нематеріальні. Що з них у конкретній ситуації буде 
більш доцільним, залежить від особливостей підпри-
ємств, персоналу та його структури.

Потреби породжують у свідомості людини інтерес, 
а інтерес – мотиви. Відповідно, мотиви зумовлюють 
певну поведінку людини, спонукають її до вчинків і дій 
для отримання винагороди або досягнення певних цілей.

Низка вчених розкриває теорії, які відображають 
зміст первинних і вторинних потреб, пріоритетність 
їх мотивуючої дії. Для проведення аналізу потрібно 
визначити переваги і недоліки основних теорій моти-
вації (табл. 1).

Мотивування персоналу відбувалося завжди, але 
залежно від певних чинників, економічного становища 
підприємства та країни у цілому, змінювалося. 

Слід зазначити, що мотиваційні підходи до пер-
соналу базуються як на менталітеті народу, так і на 
індивідуальних характеристиках кожної особи. Виді-
лимо деякі особливості характеру українського народу, 
щоб визначити напрями розвитку мотивації сучасного 
персоналу. До них належать: необов'язковість, схиль-
ність до колективізму, бажання отримувати велику 
заробітну плату за мінімуму докладених зусиль, схиль-
ність до підпорядкування, небажання брати на собі 
відповідальність та ін. Довгий час мотивація у нашій 
країні була пов'язана з ідеологією комунізму і підко-
рялася певним стандартам та нормативам. Керівники 
структурних підрозділів застосовували лише ті методи 
мотивації, які спускалися згори. Багато рис мотивації 
збереглися і на сучасних підприємствах, проте доміну-
ючий характер має матеріальну винагороду.

Протягом багатьох років у світі сформувалася 
умовна класифікація підходів до мотивації персоналу: 
американська, європейська та японська. Кожна із цих 
моделей має свої національні особливості та особисті 
підходи до мотивації персоналу. Між названими систе-
мами існують значні розбіжності, пов’язані з особли-
востями національних культур, проте можна виділити 
такі класичні підходи до мотивації персоналу:

– фізіологічна – заробітна плата;
– безпека – гарантія місця роботи, безпека умов 

праці, пенсійне забезпечення;
– соціальна потреба – належність до єдиної 

команди в організації;
– самоповага – оцінка і стимулювання досягнень 

службовця;
– кар'єрне зростання – реалізація професійного і 

творчого потенціалу працівника [7, с. 68].
Проте разом із класичними підходами до мотива-

ції підлеглих існують нестандартні сучасні підходи 
до мотивування праці, які не викликають звикання (а 
отже, ефект від їх застосування вище, ніж від класич-
них підходів) і полягають у креативності роботодавця, 
нематеріальній винагороді персоналу і, таким чином, 
мають право на існування. До сучасних мотиваційних 
підходів до управління персоналом можна віднести: 

– незаплановану видачу сертифікатів (у парфу-
мерні магазини, у магазини товарів для дому, салони 
краси, ресторани);
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– нагородження співробітників поїздками (турис-
тичні путівки за кордон, вихідні в СПА-готелі, день в 
аквапарку і т. д.);

– надання додаткових days off (відгулів) за досягнення;
– фотосесію з родиною у професійного фотографа;
– наймання кваліфікованих шеф-кухарів;
– подарунки для дітей співробітників, у тому числі 

поїздки та екскурсії;
– унікальний дизайн офісів та офіси, розміщені на 

незвичайних територіях (у лісі, горах і т. д.);
– безкоштовні перельоти для співробітника і його 

сім’ї до місця відпочинку один раз на рік;
– послуги салонів краси та СПА;
– власний дитячий садок (поруч з офісом);
– навчання співробітника за рахунок підприємства.
Мотивація – це не синонім слів «добре» і «дієво». 

І не завжди це те, що перевірено роками, й очевидно, 
що працює у конкретній ситуації. Захід усвідомив ще 

майже століття тому, що мотивація персоналу – це 
яскравий приклад. Рідкісні приклади вітчизняного 
креативного підходу до мотивації співробітників ком-
паній доводять, що слід задуматися про впровадження 
інновацій у цьому напрямі. А світовий досвід показує, 
в якому напрямі варто працювати. Звичайно, готового 
рецепту ніхто не запропонує, оскільки в нестандарт-
ній мотивації дуже важливий і особистісний підхід 
до кожного співробітника, і визначення особливостей 
сформованого колективу, від чого й повинні відштов-
хуватися методи. Однак вони можуть наштовхнути 
на думку, з чого почати й як використовувати свої 
можливості.

Компанія Google вже який рік поспіль очолює спи-
сок найкращих роботодавців світу. З одного боку, можна 
заперечити, що ця компанія може собі це дозволити, 
враховуючи її масштабність і розвиток, але, з іншого 
боку, треба визнати, до свого статусу Google прий-

Таблиця 1 
Переваги та недоліки теорій мотивації

Теорія Переваги Недоліки
1 2 3

Ієрархія потреб 
А. Маслоу

– процес мотивації нескінченний;
– розвиток системи мотивації відповідно до 
зміни потреб;
– створення ситуації, у ході якої працівник 
задовольняє свої потреби в інтересах 
організації

– не враховані індивідуальні риси людей;
– ідея переходу з рівня на рівень ланцюга 
потреб не підтверджується практикою 
управління;
– модель насилу піддається адаптації в практиці 
управління в малому та середньому бізнесі 

Теорія очікувань 
В. Врума

– встановлення чіткого співвідношення 
між результатами та нагородою тільки за 
ефективну роботу;
– контроль над рівнем самооцінки підлеглих, 
їхніх навичок та знань;
– формування високого але реалістичного 
рівня результатів підлеглих

– не зовсім враховано індивідуальні 
особливості людей і самої організації;
– недостатньо опрацьовано методологічні 
заходи та технічний бік застосування моделі в 
практиці управління

Теорія потреб 
Д. Мак-Клелланда

– люди із сильною потребою у владі 
(керівники), мають організаторські здібності, 
впевнені в собі;
– люди із сильною потребою в успіху, 
прагнуть до помірного ризику, особистої 
відповідальності, ініціативи;
– люди із сильною потребою у причетності, 
швидко налагоджують доброзичливі 
відносини в колективі, вирішують конфлікти, 
надають емоційну підтримку 

– недостатньо враховано індивідуальні 
особливості кожного;
– не показано механізм задоволення потреб 
нижчого рівня, які в нестійкій українській 
економіці не менш активні, ніж вищі;
– використання моделі на практиці викликає 
значні організаційні труднощі

Теорія 
справедливості 
С. Адамса

– роз'яснення перспектив (зусилля – 
винагорода);
– пояснення працівникам залежності 
винагороди від результатів праці

– модель спирається на фінансове задоволення 
потреб;
– визначення справедливості винагороди 
суб'єктивне з боку працівника й керівника і 
практично не піддається узгодженню

Двофакторна теорія 
Ф. Герцберга

– мотиваційні підходи у недостатньому 
вигляді не викликають незадоволення;
– складені переліки чинників дають змогу 
персоналу самостійно виявляти свої 
вподобання;
– трудові успіхи, заслуги, кар'єрне зростання 
посилюють позитивні мотиви поведінки

– суб'єктивні методи дослідження;
– наявність двох груп чинників не завжди 
можлива і не завжди підходить працівникам 

Комплексна теорія 
Л. Портера і 
Е. Лоулера

– результативна праця – задоволення;
– результат залежить від витрачених зусиль, 
здібностей, характеру;
– рівень докладання зусиль визначається 
цінністю винагороди і ступенем упевненості в 
належній винагороді

– точне визначення цінностей винагороди 
– основна проблема і для керівника, і для 
працівника;
– оцінка здібностей і рис характеру суб'єктивна 
і може не відповідати дійсності
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шов не від хорошого життя. У період 2005–2010 рр. 
заклятий ворог компанії – Facebook переманив більше 
500 осіб, серед яких були Чед Херлі (творець YouTube), 
Енді Рубін (глава відділу мобільних пристроїв) та 
інші ключові кадри. Після цього були введені безпре-
цедентні заходи з мотивації співробітників, що дали 
змогу докорінно змінити ситуацію.

Google – найпоказовіший приклад того, як потрібно 
мотивувати співробітників, щоб вони приносили яко-
мога більше користі роботодавцю. По-перше, Google 
створив комфортабельні умови праці, обладнавши 
офіси дуже оригінально, причому обстановка в кож-
ному підрозділі враховує не лише загальні тенденції, а 
й національні пріоритети. Спортивний комплекс, неве-
лика клініка, перукарня, хімчистка, розваги, релакс у 
масажному кріслі, наймання вчителів буддизму для 
медитації, смачна їжа, можливість розміщення домаш-
ніх тварин, якщо без них не можуть співробітники 
зосередитися. Співробітники компанії пишаються 
своєю роботою, не хочуть її втратити і намагаються 
всіляко бути корисними.

Компанія готова враховувати особливості організму 
(«сова» ти чи «жайворонок») і складає індивідуальні 
графіки роботи співробітників.

У компанії Google дозволяється чверть робочого 
часу присвячувати своїм особистим проектам. Незапе-
речний приклад цього – пошта Gmail.

Google не оминає увагою і сім’ї працівників: при 
народженні дитини дається двомісячна відпустка, а в 
разі смерті співробітника його сім’я буде ще 10 років 
отримувати половину зарплати годувальника.

Уолт Дісней ще всередині минулого століття зро-
зумів важливість нестандартного підходу до мотива-
ції. У його відомстві були готелі при парках розваг, де, 
крім престижних посад управлінців, були й технічні 
відділи, зокрема пральні, де була висока плинність 
кадрів у зв'язку з непрестижністю роботи і важкими 
умовами праці. Але засновник компанії гордо назвав їх 
«текстильними службами». Таким чином, вони стали 
цілим підрозділом компанії, а всі негативні моменти 
відійшли на другий план.

Ще одним цікавим прикладом «сили слова» від-
різнялася імперія Стіва Джобса. Консультанти його 
компанії, люди креативні й розумні, займали посаду 
зі скромною назвою «геній». Тобто керівник робив 
акцент на тому, що в його штаті працюють геніальні 
люди, які, своєю чергою, були горді своїм статусом.

А от компанія з виробництва програмного забезпе-
чення Asana розробила кулінарний підхід до мотива-
ції співробітників. Власники найняли кваліфікованих 
шеф-кухарів, які готували таку їжу для співробітників, 
яка розвиває їх творчі здібності. Меню повинно бути 
не тільки смачним, а й корисним, стимулювати актив-
ність мозку, усувати сонливість. Також в офісі компанії 
завжди є шоколад, який, як відомо, є хорошим антиде-
пресантом і допомагає креативно мислити.

Як відомо, теплий клімат відносин між співробіт-
никами – частина успіху команди. Розуміючи це, ком-
панія Japan General Estate Co запропонувала грошову 
винагороду в розмірі 3 тис. доларів для менеджера, 
який налагодить найтепліші взаємини з колективом. 
Конфлікти – усунулися, загальна атмосфера – поліп-
шилася, а вартість цього клімату є досить демократич-
ною та чесною.

Український досвід не настільки цікавий і різно-
манітний, як світовий, але й у нашій країні є креа-
тивності в питаннях мотивації. Дуже яскравий при-
клад – вітчизняна компанія «ВВН Україна». Там, 
окрім традиційних методів підвищення працездат-
ності та бажання вносити свій внесок у справу, ввели 
одне цікаве правило з назвою «Черепаха forever”. 
Регіональному менеджеру, підопічні якого за підсум-
ками місяця продемонстрували найгірший результат 
роботи, публічно вручається жива черепаха з доклад-
ною інструкцією догляду за рептилією. У перебігу 
наступного місяця співробітник повинен паралельно 
з основними завданнями стежити за нею без права 
передачі обов'язків будь-кому іншому. При цьому зали-
шити черепаху вдома на маму чи бабусю не вийде – 
вона повинна жити в офісі компанії. Можливо, робота 
це не така й складна, але факт того, що вона дісталася 
саме вам, змусить задуматися над поліпшенням осо-
бистих і колективних результатів праці.

Нестандартні підходи компанії використовують 
і під час виплати бонусів за результатами роботи. 
Наприклад, премію отримує кожен працівник «Брітіш 
Американ Тобакко Україна», який привів у компанію 
нового співробітника.

Звичайно, і в креативній мотивації повинні бути 
рамки розумного, але те, що в наш час вона подіє 
краще, ніж традиційні методи, доводить світовий 
досвід. Головне – знайти свій особистий підхід до влас-
них співробітників.

Висновки. Нематеріальна мотивація складається із 
цілого комплексу аспектів починаючи із самомотивації 
співробітника й оцінки колегами його заслуг і закінчу-
ючи внутрішнім кліматом компанії, можливістю про-
явити себе в різних аспектах життя фірми, можливістю 
навчитися чомусь, що є корисним для самого співро-
бітника [8, с. 45].

На основі проведеного аналізу зарубіжного досвіду 
мотивування підприємств ефективним буде застосу-
вання сучасних мотиваційних підходів на вітчизняних 
підприємствах:

1. системи мотиваційного стимулювання менедже-
рів повинні бути конкурентоспроможними відносно 
інших підприємств, з якими конкретна організація веде 
боротьбу за цінні кадри;

2. механізм матеріального стимулювання пови-
нен орієнтувати керівництво на досягнення кінцевих 
результатів як у власній роботі, так і в роботі підпри-
ємства та компанії у цілому;

3. частину прибутку потрібно використовувати для 
гнучкого реагування на результати ділової активності 
в управлінні;

4. надати можливість працівнику реалізувати нако-
пичений досвід, професійні навички й життєві цін-
ності, працюючи на благо компанії;

5. необхідно витримати розумний баланс між матері-
альним і нематеріальним боками винагороди [9, с. 361].

Отже, сучасні мотиваційні підходи повинні бути 
орієнтовані на кінцевий результат, мати справедливий 
характер та бути простими і зрозумілими для кож-
ного працівника. Розроблення мотиваційних підходів 
передбачає необхідність чітко усвідомлювати бажані 
результати, при цьому велике значення набуває сис-
тема мотивації, яка тісно пов'язана з життєвим циклом 
підприємства.
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Орєхова А.І. Концептуальні засади управління економічним потенціалом підприємства. У статті 
обґрунтовано проблематику визначення напрямів та способів досягнення максимального результату діяль-
ності підприємства в умовах обмеженості ресурсів. Доведено, що належна система управління економіч-
ним потенціалом підприємства дає змогу зробити процес використання ресурсів більш раціональним та 
цілеспрямованим. Досягнення мети управління економічним потенціалом підприємства реалізується через 
управління структурними елементами економічного потенціалу підприємства: виробничим, фінансовим, 
інвестиційним, маркетинговим, трудовим, організаційно-управлінським. Визначено завдання управління 
структурними елементами економічного потенціалу підприємства. Проведено впорядкування концептуаль-
них засад управління економічним потенціалом підприємства та його структурних елементів.
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Орехова А.И. Концептуальные основы управления экономическим потенциалом предприятия. В 

статье обоснована проблематика определения направлений и способов достижения максимального резуль-
тата деятельности предприятия в условиях ограниченности ресурсов. Доказано, что надлежащая система 
управления экономическим потенциалом предприятия позволяет сделать процесс использования ресур-
сов более рациональным и целенаправленным. Достижение цели управления экономическим потенциалом 
предприятия реализуется через управление структурными элементами экономического потенциала пред-
приятия: производственным, финансовым, инвестиционным, маркетинговым, трудовым, организационно-
управленческим. Определены задачи управления структурными элементами экономического потенциала 
предприятия. Проведена систематизация концептуальных основ управления экономическим потенциалом 
предприятия и его структурных элементов.

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, управление, предприятие, концепция.
Oriekhova A.I. Conceptual principles of management of the economic potential of the enterprise. The 

article substantiates the problems of determining the directions and ways of achieving the maximum result of the 
enterprise in the conditions of resource constraints. It is proved that proper system of management of economic 
potential of an enterprise allows making the process of using resources more rational and purposeful. Achieve-
ment of the goal of management of the economic potential of the enterprise is realized through the management of 
structural elements of the economic potential of the enterprise: production, financial, investment, marketing, labor, 
organizational and managerial potential. The tasks of managing the structural elements of the economic potential of 
the enterprise are determined. The organization of the conceptual bases of management of the economic potential of 
the enterprise and its structural elements has been streamlined.

Key words: potential, economic potential, management, enterprise, concept.
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Постановка проблеми. У ринкових умовах гос-
подарювання проблема ефективності використання 
економічного потенціалу є однією з основних проблем 
управління підприємством. Нераціональність викорис-
тання наявних коштів і можливостей, недосконалість 
методів управління підприємством призводять до зна-
чних нераціональних витрат. Усе це змушує більш при-
скіпливо досліджувати проблему мобілізації внутріш-
ніх резервів підприємства та виявляти перспективні 
можливості, зумовлені зовнішнім середовищем, для 
повного і комплексного використання економічного 
потенціалу підприємства. Сутність цієї проблематики 
полягає у визначенні напрямів та способів досягнення 
максимального результату діяльності підприємства в 
умовах обмеженості ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню сутності, особливостей та проблем управління 
економічним потенціалом підприємства присвячено 
праці О.В. Ареф’євої, Н.С. Краснокутської, О.О. Крас-
норуцького, Є.В. Лапіна, О.І. Маслак, І.П. Отенко, 
О.С. Федоніна та ін. Незважаючи на багатогранність 
та багатоаспектність праць вищезазначених науковців, 
питання дослідження сутності управління економіч-
ним потенціалом та його структурних елементів зали-
шаються недостатньо опрацьованими, що й підтвер-
джує актуальність дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є впорядкування концептуальних засад управління 
економічним потенціалом підприємства та його струк-
турних елементів.

Виклад основного матеріалу. Нині спостеріга-
ється різноманіття і неоднозначність наукових підходів 
до визначення поняття «економічний потенціал», його 
структури та оцінки ефективності використання. На 
нашу думку, економічний потенціал підприємства – це 
найбільш ефективне використання сукупних можливос-
тей, ресурсів та резервів підприємства для досягнення 
максимально досяжного стану економічної системи.

Вважаємо, що до складу економічного потенціалу 
підприємства доцільно віднести виробничий, фінансо-
вий, інвестиційний, трудовий, маркетинговий, органі-
заційно-управлінський потенціал. Ці складники тісно 
взаємодіють між собою, формуються у сукупності 
та можуть бути ефективно використані лише разом 
як комплекс складових частин потенціалу суб’єкта 
господарювання.

Під управлінням економічним потенціалом підпри-
ємства слід розуміти процес прийняття та здійснення 
управлінських рішень, спрямованих на раціональне 
використання, оптимізацію та нарощування економіч-
ного потенціалу підприємства для досягнення постав-
лених цілей і забезпечення стійкого функціонування та 
розвитку підприємства [1].  Управління економічним 
потенціалом підприємства реалізується за допомогою 
використання сукупності економічних, правових, орга-
нізаційних, соціально-психологічних методів у рамках 
наявної організаційної структури підприємства. Ці 
методи спрямовані на виконання функцій управління 
розвитком і використанням економічного потенціалу 
підприємства.

Основними завданнями управління економічним 
потенціалом підприємства є: 

− цілеспрямованість – визначення необхідного 
стану або поведінки системи; 

− стабілізація – утримання системи в наявному 
стані в умовах негативних зовнішніх флуктуацій; 

− виконання програми розвитку – забезпечення 
переходу системи в необхідний стан в умовах, коли 
значення керованих величин змінюються за відомими 
детермінованими законами; 

− оптимізація – утримання або переведення сис-
теми в стан з екстремальними значеннями характерис-
тик за заданих умов і обмежень [2].

Досягнення мети управління економічним потен-
ціалом підприємства реалізується через управління 
структурними елементами економічного потенціалу 
підприємства: виробничим, фінансовим, інвести-
ційним, маркетинговим, трудовим, організаційно-
управлінським. Завдання управління структурними 
елементами економічного потенціалу підприємства 
представлені в табл. 1. 

Удосконалення організації управління економічним 
потенціалом підприємства може проводитися із засто-
суванням механізму підвищення ефективності викорис-
тання наявних ресурсів, що беруть участь у формуванні 
та реалізації поточних та перспективних (стратегічних) 
цілей, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх змін діяль-
ності підприємства. Від зазначеного механізму багато 
в чому залежать способи використання ресурсів, що 
забезпечують реалізацію цілей підприємства.

Механізм управління економічним потенціалом – 
це складова частина загального процесу управління 
підприємством. Управління формуванням і розвитком 
економічного потенціалу підприємства прямо залежить 
від ефективності системи менеджменту. Цей процес 
зумовлюється не тільки наявністю ресурсів, а й їх роз-
поділом, використанням та своєчасним поповненням.

У цих умовах економічний потенціал підприємства 
необхідно розглядати як об'єкт управління, причому 
метою останнього є як формування і функціонування 
потенціалу для виробництва продукції, так і забезпе-
чення змін у складі, структурі, величині економічного 
потенціалу з урахуванням умов зовнішнього середовища

Процес управління економічним потенціалом під-
приємства відрізняється складністю функцій та еле-
ментів. Система управління економічним потенціалом 
підприємства виконує такі функції, як планування, 
організація, аналіз, регулювання, облік і контроль. 
Виконання цих функцій здійснюється через прийняття 
управлінських рішень, які повинні бути своєчасними і 
обґрунтованими.

Як справедливо зазначає О.О. Красноруцький [3], 
узагальнення наукових позицій, в основі яких лежить 
функціональна концепція механізмів управління еко-
номічним потенціалом, дає змогу окреслити осно-
вні принципи побудови вказаних механізмів, а саме: 
чітке покладення цілей та структурування проміжних 
завдань, взаємодоповнюваність функцій, наявність 
систем контролю досягнення цілей. Універсальність 
принципів побудови механізмів управління у межах 
функціональної концепції забезпечує високий ступінь 
гнучкості останніх та можливість пристосування для 
виконання будь-яких завдань, що стоять перед підприєм-
ством, майже безвідносно до напряму зростання. Таким 
чином, функціональна концепція побудови механізмів 
управління економічним потенціалом аграрних підпри-
ємств є достатньо життєздатною та такою, що відпо-
відає контексту широкого спектру економічних дослі-
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джень. Більш цікавою у науково-прикладному аспекті 
та з огляду на доступність імплементації є інструмен-
тальна концепція архітектури механізмів управління 
економічним потенціалом підприємства. Відмінною 
рисою цієї концепції є поєднання стандартних наборів 
організаційно-управлінських рішень та залучених засо-
бів їх реалізації відповідно до вибраної стратегії розви-
тку чи підвищення економічної ефективності реалізації 
можливостей економічного зростання підприємства. 
При цьому гнучкість сформованих у рамках цієї кон-
цепції механізмів управління забезпечується фактично 
необмеженим набором указаних рішень, що визнача-
ється характером поставлених завдань та цілей.

Слід зазначити, що будь-яка організація розгляда-
ється як відкрита система, що взаємодіє із зовнішнім 
середовищем. Згідно із цим, вибір методу управління 
залежить від конкретної ситуації, яка характеризується 
значною мірою певними зовнішніми змінними.

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує 
підприємство ресурсами, необхідними для підтримки 
його економічного потенціалу на належному рівні. 
Суб’єкт господарювання знаходиться в стані постій-
ного обміну із зовнішнім середовищем, забезпечуючи 
собі можливість виживання.

Враховуючи обмеженість ресурсів завжди існує 
можливість того, що підприємство не зможе отримати 
необхідні ресурси із зовнішнього середовища. Це може 
послабити його потенціал і призвести до багатьох нега-
тивних наслідків.

Внутрішні змінні, будучи ситуаційними чинниками 
всередині організації, істотно впливають на економіч-
ний потенціал підприємства. Управлінський механізм 
орієнтований на досягнення оптимальної взаємодії 
всіх рівнів управління і функціональних сфер управ-
ління для найбільш ефективного досягнення наміче-
них цілей. Основними змінними компонентами в самій 
організації, які вимагають уваги керівництва, є цілі, 
структура, завдання, технологія і персонал.

На рис. 1 представлено концепцію управління еко-
номічним потенціалом підприємства.

Основними напрямами підвищення ефективності 
використання економічного потенціалу підприємства є:

– прогнозування темпів зростання структури еконо-
мічного потенціалу підприємства;

– оптимізація структури економічного потенціалу 
підприємства;

– аналіз ефективності використання структури еко-
номічного потенціалу (моніторинг, контроль і оцінка);

Таблиця 1 
Завдання управління структурними елементами економічного потенціалу підприємства

Вид потенціалу Завдання управління
Виробничий Управління розвитком виробництва (впровадження до асортименту нових видів продукції, 

підвищення її якісних і споживчих характеристик, реалізація більш досконалих технологій 
виробництва)
Зниження всіх видів виробничих витрат
Управління технологічною підготовкою виробництва продукції
Контроль технічного стану обладнання

Фінансовий Планування і контроль фінансових потоків та ресурсів, організаційно-правове оформлення, 
вибір фінансових інструментів, аналіз та оцінка фінансових ризиків, податкове планування
Аналіз господарської діяльності та фінансового стану, використання матеріальних ресурсів
Визначення основних напрямів формування, накопичення, розподілу ресурсів, пошук нових 
джерел позикових коштів
Розроблення плану розвитку підприємства (капітальних вкладень, упровадження нової 
техніки і технічного розвитку)

Інвестиційний Залучення інвестиційних ресурсів для реалізації високого інвестиційного потенціалу 
підприємства на більш перспективних ринках
Залучення інвестицій для придбання активів, диверсифікація активів
Ліквідація внутрішніх ризиків інвестування для поліпшення свого становища на ринку

Маркетинговий Планування заходів ринкового просування продукції.
Аналіз конкурентоспроможності бізнесу (підприємства і товарів)
Вибір конкурентного позиціонування
Визначення конкурентної рівноваги сил
Визначення стратегічної поведінки підприємства

Трудовий Регламентація посадових обов'язків персоналу, підбір, розстановка, навчання та ротація кадрів
Забезпечення підвищення продуктивності праці персоналу
Забезпечення розвитку та вдосконалення професійних навиків персоналу
Забезпечення співпраці та ефективної взаємодії між 
усіма членами трудового колективу

Організаційно-
управлінський

Організація управління виробничими процесами
Формування організаційно-економічної структури управління підприємством та визначення 
внутрішніх зв’язків
Контроль і оцінка якості та ефективності функціонування підсистем управління 
підприємством і його підрозділами 
Формування механізму відносин із зовнішнім середовищем
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Рис. 1. Концепція механізму управління  
економічним потенціалом підприємства
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– оцінка невикористаних резервів.
Таким чином, ефективність вико-

ристання економічного потенціалу, 
його структурних елементів без-
посередньо впливає на результати 
діяльності підприємства, чим ефек-
тивніше використовується потен-
ціал, тим вище результати діяльності 
підприємства.

Висновки. Належна система 
управління економічним потенціа-
лом підприємства дає змогу зробити 
процес використання ресурсів більш 
раціональним, цілеспрямованим, орі-
єнтованим на підвищення ефектив-
ності та результативності діяльності 
суб’єкта господарювання.

За ефективного менеджменту еко-
номічний потенціал підприємства 
в ринкових умовах функціонування 
може істотно підвищити його ресурс-
ний рівень за рахунок оптимального 
набору номенклатури й асортименту 
виробленої продукції і послуг та 
виникаючого при цьому синергетич-
ного ефекту, результативності діяль-
ності функціональних підрозділів або 
використання сприятливих можли-
востей, прихованих у зовнішньому 
середовищі.
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Постановка проблеми. Сучасна ринкова транс-
формація зернового ринку України доповнена новою 
тенденцією зміни зернового балансу країни в бік ста-
білізації обсягів внутрішнього споживання, зниження 
економічної доцільності подальшого нарощування 
перехідних запасів зернових ресурсів та концентра-
ції зусиль на задоволенні зростаючого зовнішнього 
попиту. Проблемні аспекти організації виробництва 
та розподілу зерна в Україні свідчать про необхідність 
усебічної модернізації логістичної інфраструктури. 
Шуканий і затребуваний ринком ресурс інвестиційного 
насичення логістичної інфраструктури виробництва і 
розподілу зерна може бути згенерований на основі реа-
лізації активної державної політики підвищення інвес-
тиційної привабливості галузі, концептуальну основу 
реалізації якої може становити скоординоване розши-
рення форм та напрямів державної підтримки зерно-
вого ринку та ринкове поширення адміністративно іні-
ційованих форматів державно-приватного партнерства 
на базі взаємного врахування інтересів та досягнення 
логістичних переваг.

Концептуальний розвиток державного господарю-
вання, орієнтованого на вирішення проблем логістич-
ної організації виробництва і розподілу зерна в Україні, 
дасть змогу сформувати новий імпульс у динаміці інсти-
туційного оновлення зернової галузі, який буде супрово-
джуватися формуванням ефективних механізмів інвес-
тиційного забезпечення розвитку інфраструктури руху 
товаропотоків зерна на принципах логістики, що під-
тверджує актуальність і своєчасність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фунда-
ментальні положення теорії та методології логістики 
досліджено в працях вітчизняних та зарубіжних учених, 
серед яких велике значення мають праці А. Альбекова, 
В. Анікіна, Р. Баллоу, Д. Бауерсокса, А. Гаджинського, 
М. Григорак, Є. Крикавського, Р. Ларіної, Л. Миротина, 
М. Окландера, Ю. Неруша, А. Семененко, І. Седікової, 
И. Ташбаєва, С. Уварова, Д. Уотерса, Н. Чухрай та ін. 
Теоретико-методологічні основи емпіричної оцінки 
державного регулювання ринкової трансформації зер-
нового виробництва розроблено в працях таких нау-
ковців, як О. Бокій, С. Китаєв, В. Колодійчук, О. Крас-
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Таблиця 1 
Визначення терміну «система» різними вченими

Джерело Автор Визначення поняття
Исследование операций; пер с анг. М.: 
Экономика, 2008. 58 с.

А. Джерел Система – об’єктивна єдність закономірно пов’язаних 
один з одним предметів, явищ, а також знань про 
природу і суспільство. 

Політичне управління. К.: Інтелект, 
2007. 142 с.

І. Ламберт Система – сукупність ідей і принципів, що може 
трактуватися як ціле.

Введение в коммерческую логистику: 
учеб. пособ. СПб.: ЭиФ, 2005. – 54 с.

І. Блауберг, 
В. Садовський, 

Є. Юдін

Система – сукупність елементів, які перебувають у 
відносинах і зв’язках між собою й утворюють певну 
цілісність, єдність.

О принципах исследования систем. 
Вопросы философии. 2010. № 8. 25 с.

А. Хол,
Р. Фейджин

Система – безліч елементів із відносинами між ними 
та між їхніми атрибутами. 

Основы системного анализа: учеб. 
пособ. СПб.: Бизнес-пресса, 2010. 
326 с.

В. Спицнадель Система – упорядкована сукупність елементів, між 
якими існують або можуть існувати певні зв’язки та 
відносини.

Системный анализ и целевое 
управление; пер. с англ. М.: Радио, 
2004. 280 с.

Дж. Клиланд Система – організаційне або складене ціле, набір чи 
комбінація елементів або частин, яке утворює єдиний 
комплекс або одне ціле.

Управление и проектирование систем; 
пер. с англ. М.: Радио, 2006. 256 с.

А. Уілсон Система – сукупність компонентів, об'єднаних для 
виконання деякої бажаної операції.

Перший та другий закони теорії 
систем. Загальнометодологічні 
проблеми системних досліджень. К.: 
Едиторіал, 2008.

І. Моросанов Система – безліч елементів матеріальної природи 
з кооперативним управлінням і з одним загальним 
ресурсом.

Джерело: систематизовано авторами

норуцький, О. Лавринчук, В. Ніценко, І. Савенко та ін. 
Разом із тим безліч питань застосування апарату логіс-
тики в розвитку виробництва і розподілу зерна залиша-
ються недостатньо опрацьованими. Проведений аналіз 
літературних джерел дає змогу констатувати відсут-
ність методологічно розширеного бачення інструмен-
тальних можливостей інституційно-ринкової модер-
нізації зернового ринку з погляду сучасної логістики. 
Розвиток і впровадження такого методологічного апа-
рату дасть змогу забезпечити можливість повноцінної 
інфраструктурно-ринкової адаптації до зростання екс-
портного попиту в розподілі зернових ресурсів країни, 
а також створити можливості для розширеного відтво-
рення галузі. Наукова значимість вивчення цієї про-
блеми визначила вибір теми дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
виток теоретико-методологічного базису логістичної 
організації виробництва і розподілу зерна.

Виклад основного матеріалу. Терміном «система» 
оперують учені різних наукових поглядів та в повсяк-
денному житті, розуміючи під ним певним чином упо-
рядковану сукупність деяких елементів. Термін «сис-
тема» є фундаментом таких теоретичних дисциплін, як 
теорія систем і системний аналіз, дослідження опера-
цій, кібернетика, синергетика. У табл. 1 систематизо-
вано визначення поняття «система» різних учених.

На думку О. Єрохіної, поняття «система» зобов’язане 
відбивати, по-перше, морфологічну, функціональну та 
інформаційну єдність доступних вивченню об’єктів та 
процесів, по-друге, єдність законів їх функціонування 
[1]. З наведених у табл. 1 визначень можна зробити 
висновок, що поняття «система» повинно бути універ-
сальним, відображати системні властивості та зако-
номірності. A. Кориков і Є. Саф’янова виділяють два 
аспекти у формулюванні поняття «система». Дескрип-
тивне (описове) визначення, на їхню думку, повинно 

збігатися з питанням, як відрізнити системний об’єкт 
від несистемного. Конструктивне повинно допомогти 
дослідникові у відповіді на питання, як формувати 
систему шляхом її виділення із середовища [2]. Най-
більш обґрунтованим підходом, який відповідає вимо-
гам, запропонованим дескриптивним визначенням до 
поняття «система», є впровадження його через поняття 
сукупності, взаємозв’язку та цілого. Відповідно до 
цього, О. Єрохіна дає таке дескриптивне визначення 
поняття «система»: «…сукупність об’єктів і процесів, 
названих компонентами, взаємозалежних і взаємодію-
чих між собою, які утворюють єдине ціле, що володіє 
властивостями, не властивими складовим його компо-
нентам, взятим окремо» [1]. Огляд літературних дже-
рел за цією проблематикою дає змогу констатувати, що 
існує безліч визначень поняття «система», які можна 
умовно розділити на три групи. До першої групи від-
носять визначення, що виділяють систему як комплекс 
процесів і явищ, об’єкт дослідження та управління. 
До другої групи віднесені ті дефініції, які визначають 
систему як концепцію інструментального вивчення 
процесів і явищ, що змінюють властивості та характе-
ристики досліджуваних об’єктів. Таким чином, поняття 
«система» схоже з поняттям «модель». До цієї групи 
віднесено групу визначень, які розглядають систему 
як штучно сформовану базу елементів, необхідних 
для розв’язання певних організаційно-економічних 
або технічних завдань. Розглянемо саме цей абстрак-
тний теоретичний об’єкт, базові поняття «логістика», 
«логістична система». Управління потоками вимагає 
виконання загальних функцій управління (прогно-
зування, планування, організації, контролю, аналізу, 
регулювання, мотивації), що можливо тільки в певних 
організаційних структурах. Це вимагає наявності в 
логістиці групи структуроутворюючих термінів. Термін 
«логістична система» належить до структуроутворюю-
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чих термінів логістики [3]. Слід констатувати, що дефі-
ніція «логістична система» повинна бути однозначно 
інтерпретована, тому що, по-перше, визначає можли-
вість використання теорії систем і системного аналізу 
в розвитку теорії та методології логістичної науки. 
У рамках системного підходу всі елементи логістичної 
системи розглядаються як сукупність взаємозалежних 
і взаємодіючих одиниць для досягнення єдиної мети 
управління. Специфіка системного підходу полягає в 
оптимізації функціонування не окремих одиниць сис-
теми, а всієї у цілому, у результаті чого проявляється 
синергетичний ефект. По-друге, як і для багатьох інших 
основних понять логістики, чіткого єдиного визначення 
поняття логістичної системи немає ні у вітчизняній, ні 
в закордонній літературі. Огляд літератури показав, що 
останнім часом досить поширене тлумачення терміну у 
вузькому розумінні, тобто з позицій бізнесу, або в широ-
кому, коли логістичну систему розуміють як сукупність, 
мережу або суб’єкт управління [4]. З огляду на зазначені 
вище наукові праці, у напрямі розвитку логістики сфор-
мувалися різні погляди стосовно її розуміння. Проана-
лізувавши різні визначення логістики, можна зробити 
висновок, що всі вони привертають увагу до практич-
ного боку логістики – управління рухом матеріальних 
ресурсів. Думки українських учених у визначенні суті 
логістики розділяються. Так, проф. Є. Крикавський 
звертає увагу на те, що «логістика – це наука про пла-
нування і керування потоком матеріалів, складових час-
тин і виробів та необхідним інформаційним потоком 
включно з метою прискорення загального потоку і міні-
мізації загальних витрат для здійснення процесу поста-
чання, виробництва та збуту продукції» [5]. На думку 
Н. Чухрай, «логістика – це концепція, інтегрована функ-
ція (існує тільки у формі логістичної системи), наукова 
дисципліна про управління потоками в мікроекономіч-
них системах» [6]. М. Григорак та Р. Ларіна вважають, 
що «логістика – це наука про управління матеріальними 
потоками, які беруть свій початок біля джерел сировини 
і проходять багато стадій обробки, включаючи розподіл 
кінцевого продукту…Мета логістики полягає у тому, 
щоб скоротити загальний час проходження (цикл) мате-
ріального потоку і загальні витрати, що відносяться 
до цього потоку» [7; 8]. За твердженням М. Постана, 
«логістика – це принципово нова концепція управління 
плануванням, контролем і транспортуванням, складу-
ванням та іншими матеріальними і нематеріальними 
операціями, що здійснюються у процесі доведення 
сировини та матеріалів до виробничого підприємства, 
внутрішньозаводської переробки сировини, матеріа-
лів, напівфабрикатів, доведення готової продукції до 
споживача згідно з інтересами і вимогами останнього, 
а також передачі, зберігання та обробки відповідної 
інформації» [9].

З проаналізованих визначень логістики можна 
виділити два принципових напрями. Перший пов’яза-
ний із функціональним підходом до руху товару, тобто 
управління всіма фізичними операціями, які необхідно 
виконувати під час доставки товарів від постачальника 
до споживача. Другий характеризується ширшим під-
ходом: окрім управління операціями руху товару, він 
включає аналіз ринку постачальників і споживачів, 
координацію попиту та пропозиції на ринку товарів і 
послуг, а також гармонізацію інтересів учасників про-
цесу руху товарів. 

У дослідженнях Л. Миротина та В. Сергєєва логіс-
тичні системи поділяються на мікро- та макрологістичні 
системи. Разом із цим виділяється ще одна група логіс-
тичних систем – глобальні [10]. Автори у своїх роботах 
уточнюють, що мікрологістична система може бути пред-
ставлена деяким підприємством бізнесу, наприклад під-
приємством, що провадить певний товар. Глобальною 
логістичною системою вони називають макрологістичну 
систему, сформовану урядовими інститутами, організаці-
ями, об’єднаннями, транснаціональними корпораціями, а 
також іншими структурами на території двох або більш 
країн. Обов’язковою умовою віднесення таких систем до 
глобальних є наявність структурних підрозділів за кордо-
ном [11]. Аналіз розглянутих підходів дає змогу констату-
вати, що поки не сформовано єдиного підходу до поняття 
«макрологістична система». Однак проблеми раціоналі-
зації матеріальних потоків, функціонуючих у сфері обігу 
регіональних господарчих комплексів, оптимізації їх роз-
міщення в часі та просторі для скорочення витрат існу-
ють та потребують подальшого дослідження. 

Регіони України залежно від кількості вирощування 
та споживання зерна поділяються на зерноспоживаючі 
(вирощують менше, ніж споживають) та зерновиробні. 
Зерновиробними виступають 10 областей: Дніпропе-
тровська, Одеська, Полтавська, Харківська, Кірово-
градська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська, Запо-
різька та Херсонська. На їхню частку припадає 60–65% 
валового збору. Всі інші області – зерноспоживаючі. 
Серед зерноспоживаючих регіонів виділяються п’ять 
областей: Чернівецька, Рівненська, Львівська, Івано-
Франківська та Закарпатська, які забезпечують власне 
споживання менше 50%. [12]. Переміщення зернових 
матеріальних потоків у логістичних ланцюгах немож-
ливо без концентрації у визначених місцях необхідних 
запасів, для зберігання яких призначено відповідні зер-
нові склади (елеватори, ХПП). Сукупна система збе-
рігання зерна водночас виступає й системою перероз-
поділу зернових потоків. Після зберігання зерно може 
повернутися власнику, бути реалізоване споживачам 
(вітчизняним чи експортоване за кордон), поступити 
на промислову переробку. Через це структура системи 
зернозберігаючих підприємств має великий вплив на 
логістичні витрати. Визначення координат розміщення, 
кількості та «прив’язка» елеваторів до транспортних 
систем залежить від розмірів територій зерносіючих 
регіонів, урожайності зернових культур, забезпеченості 
власними зерносховищами, величини тарифів на збе-
рігання зерна, вартості доставки зерна на елеватори, 
величини експлуатаційних витрат тощо. Для передачі 
зерна від виробника до споживачів створена розгалу-
жена мережа зерносховищ. Під час побудови мережі 
елеваторної галузі країни виходять із цільового призна-
чення підприємства, його місця у процесі переміщення 
зерна від виробників до споживачів. Прийнявши за 
основу цей принцип, елеваторно-складські підприєм-
ства підрозділяють на заготівельні, проміжні та вироб-
ничі. Заготівельні підприємства, розташовані в районах 
виробництва зерна, повинні прийняти зерно від зерноз-
давальників, провести його первинну післязбиральну 
обробку (очищення, сушіння), зберегти та відванта-
жити за призначенням. Проміжні підприємства призна-
чені для зберігання оперативних запасів зерна. Основні 
операції проміжних підприємств – приймання зерна із 
залізничного та водного транспорту, його очищення та 
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сушка, довготривале зберігання та відвантаження за 
призначенням. На проміжні підприємства зерно посту-
пає первинно обробленим. Проте очищення та сушіння 
зерна на проміжних підприємствах – основна операція 
(у зв’язку з необхідністю зберігати його протягом три-
валого періоду). Проміжні підприємства готують до від-
вантаження крупні однорідні партії, що задовольняють 
певним вимогам, пов’язаним із цільовим призначенням 
(відвантаження на експорт, на переробні підприємства).

Проміжні елеваторні підприємства розміщують на 
крупних вузлових залізничних станціях, на перетині 
залізничних і водних шляхів. Значення їх збільшується 
у зв’язку з розвитком змішаних перевезень. До числа 
проміжних підприємств належать елеватори для збері-
гання державних зернових резервів. Зерно, закладене в 
державні резерви, зберігають протягом трьох-чотирьох 
років. У зв’язку із цим до якості зерна висувають підви-
щені вимоги. Це визначає великий обсяг робіт: очищення, 
сушіння та інші операції, пов’язані зі зберіганням зерна.

Виробничі підприємства виконують функції поста-
чання зерна зернопереробним підприємствам: борош-
номельним, круп’яним, комбікормовим, олієвиробним, 
крохмалепаточним та ін. Виробничі підприємства при-
ймають зерно з автомобільного, залізничного та водного 
транспорту, зберігають, поліпшують його якість, відпус-
кають на переробку. До виробничих підприємств нале-
жать портові елеватори, призначені для виконання екс-
портно-імпортних операцій із зерном. Основні операції 
портових елеваторів – приймання зерна з автомобільного, 
залізничного, водного транспорту, підготовка експорт-
них партій зерна, зберігання, подальше відвантаження на 
водний, залізничний транспорт. Відмінна риса елеватор-
ної промисловості України ‒ поєднання функцій. Часто 
підприємства, крім своїх основних функцій, виконують 
додаткові, характерні для підприємств інших типів. 

Першим кроком аналізу макрологістичної сис-
теми виробництва, зберігання та перерозподілу зерна 
є визначення раціональності економіко-географіч-
ного місцезнаходження елементів системи, у нашому 
разі – зернових складів. За ідеальної побудови макро-
логістичної системи первинними осередками з фор-
мою шестикутників повинні виступати площі сільсько-
господарських господарств. У центрі шестикутників 
повинен розміщуватися зерновий склад господарства. 

Залежно від розмірів засіюваних площ та врожайності 
у центрі визначеної кількості шестикутників повинно 
розташовуватися заготівельне підприємство. Макси-
мальний радіус чи відстань до вершини шестикутника 
(максимально віддаленого споживача послуг) залежить 
від геометричних розмірів території, витрат на доставку 
зерна зберігаючому підприємству (залежно від видів 
транспорту, наявності шляхів сполучення), величини 
тарифу на зберігання, витрат на перевезення зерна 
після зберігання в місце подальшого використання, 
експлуатаційних витрат. Перелік підприємств та функ-
ції, які вони виконують, дають змогу стверджувати, що 
фактично функціонують декілька типів мереж, забез-
печуючих зберігання та перерозподіл зернової про-
дукції. До першого типу слід віднести підприємства, 
підпорядковані Державній акціонерній компанії «Хліб 
України». Другий тип становлять зернозберігаючі під-
приємства Держкомрезерву України; мережу третього 
типу утворюють зернозберігаючі підприємства, осно-
вною функцією яких є надання послуг зі зберігання 
зерна стороннім організаціям. Четвертий тип представ-
лений зерновими складами потужних зерновиробників, 
де здійснюється післязбиральна доробка, зберігання 
власної зернової продукції та відправка її адресату. 
До п’ятого типу мереж належать мережі зберігання та 
переміщення зерна вітчизняних та зарубіжних зерно-
трейдерів, які побудували чи викупили в зонах вироб-
ництва зерна діючі зернозаготівельні підприємства. 
Слід відзначити, що низка названих комерційних струк-
тур сформувала замкнуті мережі (виробництво, збері-
гання та експорт зернової продукції), для чого будують 
у портах зерноперевантажувальні комплекси, які при-
значені прийняти та перевантажити зернову продукцію 
на борт морських чи річкових суден-зерновозів. 

Висновки. Дослідивши властивості функціоную-
чих мереж зберігання та перерозподілу зерна вітчиз-
няних та закордонних зернотрейдерів, можна зробити 
висновок, що вони відповідають усім системоутворю-
ючим ознакам макрологістичних систем. Підприєм-
ства з надання послуг зі зберігання зерна стороннім 
організаціям належать до мікрологістичних систем. 
Зернові склади виробників зерна, незважаючи на те що 
виконують логістичні операції, не можна віднести до 
логістичних систем.
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Саковська О.М. Методологічні аспекти формування рекламної діяльності на ринку туристичних 
послуг. У статті проаналізовано теоретико-методичні основи формування рекламної діяльності на ринку 
туристичних послуг. Окреслено чинники, що визначають споживчі вподобання у туризмі. На основі ви-
користання методу експертних оцінок проведено оцінку туристичного потенціалу України. Проаналізовано 
динаміку в'їзних і виїзних туристичних потоків в Україні та розраховано прогнозні дані на майбутні періоди. 
Надано практичні поради щодо корегування рекламної політики туристичних підприємств згідно з виявле-
ними тенденціями розвитку подальшої діяльності. Розроблено модель прогнозування результатів проведен-
ня рекламної кампанії для українських туристичних підприємств.
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Саковская Е.Н. Методологические аспекты формирования рекламной деятельности на рынке ту-
ристических услуг. В статье проанализированы теоретико-методические основы формирования рекламной 
деятельности на рынке туристических услуг. Определены факторы, определяющие потребительские пред-
почтения в туризме. На основе использования метода экспертных оценок проведена оценка туристического 
потенциала Украины. Проанализирована динамика въездных и выездных туристических потоков в Укра-
ине и рассчитаны прогнозные данные на будущие периоды. Даны практические советы по корректировке 
рекламной политики туристических предприятий согласно выявленным тенденциям развития дальнейшей 
деятельности. Разработана модель прогнозирования результатов проведения рекламной кампании для укра-
инских туристических компаний.
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Sakovska O.М. Methodological aspects of advertising activities formation in the market of tourism ser-
vices. The article analyzes theoretical and methodical foundations of advertising activity formation in the market 
of tourist services. The factors defining consumer preferences in tourism are outlined. The estimation of Ukraine’s 
tourist potential was made on the basis of the expert estimation method. The dynamics of inbound and outbound 
tourist flows of Ukraine is analyzed and forecast data for future periods are calculated. Practical advice on adjusting 
the advertising policy of tourist enterprises in accordance with the identified trends in the development of further 
activities is provided. The model of advertising campaign results’ forecasting for Ukrainian tourist enterprises is 
developed.

Key words: advertising, advertising campaign, tourism, tourist enterprise, tourist potential, tourist flows, tourist 
service.

Постановка проблеми. Туристичний бізнес нині є 
надзвичайно прибутковою галуззю економіки. Проте 
на сучасному етапі ведення туристичної діяльності, на 
нашу думку, недостатньо уваги приділяється проце-
сам, що стосуються формування рекламної діяльності 
та визначення туристичного потенціалу країни.

У зв’язку зі стрімкими темпами розвитку туристич-
ної індустрії в Україні проведення рекламних заходів 
на ринку туристичних послуг у контексті розвитку під-
приємств туризму вимагає нових ідей та підходів для 
прогнозування процесів їх подальшої діяльності. За 
таких умов питання розроблення спеціального інстру-
ментарію для формування рекламної діяльності на 
ринку туристичних послуг набуває особливої актуаль-
ності та визначає мету статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика формування, розроблення та проведення 

рекламних заходів у туристичній діяльності активно 
досліджується західними та українськими науковцями. 
Зокрема, тематику застосування маркетингових страте-
гій висвітлено в роботах: Н. Вудкока [2], П. Гембла [2], 
Ж.-Ж. Ламбена [3], Т. Лук’янець [4], О.Ю. Саламаць-
кої [7], М. Стоун [2]; питання значення та ролі реклами 
в маркетинговій структурі туристичних підприємств 
становили основу робіт: П. Буша [9], Ж. Ламбіна [12], 
М.Г. Рег [5], М.М. Романової [6], К.О. Соколової [8], 
Т.І. Ткаченко [8], М. Х’юстона [9], Дж. Ховарда [10], 
Дж. Якобі [11] та ін.

Однак проблеми методологічного характеру щодо 
розроблення та ведення рекламної діяльності в туризмі 
залишаються недостатньо розробленою темою та 
потребують подальших науково-практичних розвідок.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження 
полягає у проведенні аналізу теоретико-методичних 
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основ формування рекламної діяльності на ринку 
туристичних послуг.

Основним завданням дослідження є розроблення 
методологічного апарату формування рекламної діяль-
ності на ринку туристичних послуг на основі викорис-
тання прогнозних моделей.

Виклад основного матеріалу. Специфіка сучасної 
рекламної діяльності у туризмі полягає у підвищеній 
складності та розмаїтті форм і методів впливу на спо-
живача, а також у розширенні цілей реклами. Рекламна 
діяльність охоплює всі аспекти функціонування та роз-
витку туристичного підприємства [11, с. 46]. Від якості 
проведення рекламного заходу значною мірою зале-
жить дієвість реалізації стратегічних й оперативних 
планів, поточних управлінських рішень тощо [4, с. 59]. 

Реклама – це узгоджене із замовником масове нео-
собисте інформаційне повідомлення про особу, товар, 
послугу чи ідею, щоб викликати особливу зацікавле-
ність до предмета рекламування [7, с. 211]. При цьому 
предметом реклами є те, що рекламується, або інфор-
мація, що є змістом реклами [12, с. 54]. Збільшення 
ролі та значення реклами в сучасних умовах насампе-
ред визначається суттєвим ускладненням умов ринко-
вого суперництва та розширенням кола потенційних 
конкурентів, підвищенням розмаїття вимог спожива-
чів щодо якості товарів і послуг, які пропонуються для 
продажу, тощо [2, с. 151]. Прагнення суб’єктів господа-
рювання реалізувати туристичні послуги та отримати 
максимальний прибуток в умовах жорсткої конкурен-
ції спонукає їх до переоцінки власних можливостей, 
аналізу інформаційно-рекламної діяльності, вивчення 
інфраструктури туристичного ринку, дослідження 
рівня підготовки персоналу та визначення здатності 
вітчизняного бізнесу адаптуватися до вимог спожива-
чів [5, с. 93].

Формуючи рекламну діяльність підприємства, 
зокрема представляючи нові тури, керівник має знати, 
як саме країна, яку він пропонує клієнтам відвідати, 
сприймається світовим суспільством й як національні 
досягнення та невдачі впливають на її сукупний образ 
[6]. Цей процес передбачає визначення та аналіз потен-
ційних туристичних можливостей підприємства. Фор-
мування туристичного потенціалу підприємств – це 
процес ідентифікації та створення можливостей, струк-
туризації елементів потенціалу та побудови певних 
організаційних форм для стабільного розвитку й ефек-
тивного відтворення [10, с. 72]. Формування туристич-
ного потенціалу підприємств можливе лише у взаємо-
дії із зовнішнім середовищем [8, с. 108]. 

Під час оцінки процесу формування потенціалу 
необхідно розглянути чинники, які впливають на всі 
його складники та забезпечують 
ефективне їх використання на рівні 
країни. Розрахунок потенціалу країни 
у будь-якій сфері, зокрема й у турис-
тичній, є досить складним і супереч-
ливим процесом. Так, потрібно аналі-
зувати людське сприйняття за різними 
напрямами, які створюють єдиний 
образ [9, с. 22].

На нашу думку, споживчі вподо-
бання у туризмі можна умовно поді-
лити на вісім чинників-тенденцій: 
туристично-рекреаційний потенціал 

країни; культура та історична спадщина; туристична 
індустрія; культура туристичного обслуговування; 
політичний стан у країні; рівень освіти; рівень нау-
ково-технічного прогресу (НТП); економічний розви-
ток держави. Тобто з позиції підприємства створений 
сукупний образ країни є сумою людських знань та 
думок про державу за різними сферами, що вплива-
ють на посилення її позицій на світовому туристич-
ному ринку. 

Математичну модель оцінки туристичного потен-
ціалу країни, яку, на нашу думку, слід використову-
вати підприємствам під час дослідження елементів 
блоку «чинники-тенденції», можна описати такою 
формулою:

NI = ƒ (О1) + ƒ (О2) + ƒ (О3)...ƒ (Оn) = Σ ƒ (Оn),     (1)
де NI – оцінка туристичного потенціалу країни; 
О1 – отримані сукупні дані за окремими сферами, 

О = 1,2, … n; 
n – кількість чинників, що досліджуються.
У графічному вигляді модель представлено у формі 

багатокутника [3, с. 78]. Цей метод базується на відо-
браженні рівня значень кожного з чинників, що аналізу-
ються, по різних осях. Запропонована модель має вісім 
осей, відмічені значення на яких утворюють восьми-
кутник. Схематично восьмикутник оцінки туристич-
ного потенціалу країни представлено на рис. 1.

Використання наведеного методу під час оцінки 
підприємством образу певної країни, на нашу думку, 
має низку переваг: по-перше, у восьмикутнику засто-
совується масштаб вимірювань у вигляді балових оці-
нок, що є зручним під час застосування на практиці; 
по-друге, зображення на одному рисунку різних сфер 
дає можливість усебічно проаналізувати людське 
сприймання за різними напрямами та на його основі 
скоординувати маркетингову політику туристичного 
підприємства; по-третє, для формування рекламної 
кампанії з метою представити нові складні міжнародні 
тури з відвідуванням декількох країн, можна побуду-
вати восьмикутники для всіх цих держав та виявити 
переваги кожної. Однак запропонований підхід має 
один недолік, який полягає у тому, що модель відо-
бражає сталу ситуацію на конкретний час і не містить 
прогнозної інформації щодо того, як та чи інша країна 
може посилити власні туристичні позиції в світі.

Для апробації моделі використано метод експерт-
них оцінок. Процес дослідження можна умовно поді-
лити на чотири основних етапи: 1) вибір та форму-
вання експертної групи; 2) формулювання запитань, 
складання анкети та робота з нею; 3) аналіз і обробка 
експертних оцінок. Указаний етап передбачає обробку 
даних у дві стадії: на першій за допомогою компози-
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Рис. 1. Восьмикутник оцінки туристичного потенціалу країни
Джерело: побудовано за даними [3, с. 78]
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ційного підходу слід визначити ставлення кожного 
експерта за вісьма сферами, а на другій, викорис-
товуючи метод простої арифметичної, варто обчис-
лити сукупні показники, що надавалися експертами; 
4) побудова моделі оцінки туристичного потенціалу 
України та формування рекомендацій для майбутньої 
рекламної кампанії. 

На першому етапі слід вибрати експертів, що ана-
лізуватимуть ситуацію, та окреслити їх спеціалізацію. 
На другому етапі потрібно розробити анкету, яка скла-
датиметься з восьми розділів, які мають аналогічні 
назви, відповідно до напрямів дослідження. На чет-
вертому етапі дослідження, використавши отримані 
результати, потрібно побудувати восьмикутник оцінки 
туристичного потенціалу. 

У ході проведення дослідження з використанням 
методу експертних оцінок (табл. 1) нами було побудо-
вано восьмикутник оцінки туристичного потенціалу 

України (рис. 2).
Постійні непередбачувані зміни зовнішнього серед-

овища, що відбуваються за останні роки в Україні, 
ускладнюють розроблення прогнозних значень еконо-
мічних показників [8, с. 111]. 

На нашу думку, ефективне формування рекламної 
діяльності неможливе без застосування прогнозних 
методів, які характеризують туристичну активність. 

Для оцінки прогнозних показників загального 
обсягу туристичного споживання в Україні нами про-
понується використовувати метод екстраполяції. На 
основі статистичних даних [1] слід сформувати базу 
даних за обсягами туристичного споживання та турис-
тичних потоків в Україні впродовж 2006–2017 рр. і роз-
робити прогнози для кожного з показників за допомо-
гою методичного підходу. 

Процес планування основних показників туристич-
ного ринку, необхідних для формування ефективної 
рекламної діяльності підприємства, складається з таких 
етапів: аналіз динаміки показників обсягів туристич-
ного споживання та в'їзного, виїзного, внутрішнього і 
загального туристичних потоків в Україні; розрахунок 
для кожного з показників ланцюжкових темпів при-
росту та визначення середніх темпів приросту за цей 
період; прогнозування показників обсягів туристич-
ного споживання та туристичних потоків в Україні на 
2018–2020 рр. на основі отриманих даних середніх тем-
пів приросту; побудова діаграм, які відображають фак-
тичні дані за дванадцять років та прогнозні значення на 
три роки вперед; складання лінійних рівнянь для кож-
ного з показників та побудова ліній трендів, які харак-
теризують загальну тенденцію змін за роками.

Розрахунок ланцюжкових показників туристич-
них потоків в Україні, середніх темпів приросту за 

2006–2017 рр. та прогнозних показників на 
2018–2020 рр. представлено в табл. 2. Про-
гнозний період у три роки є оптимальним, 
оскільки експертним шляхом доведено, що 
прогнозування методом екстраполяції най-
краще відображає стан на період, що не 
перевищує однієї третини досліджуваного 
часового ряду (12 років/3≤4 р.). 

Для виявлення математичної залежності 
нами використано лінійне рівняння, що має 
загальний вигляд:

y = a + bx,                     (2)
де y – показник, що досліджується;

Рис. 2. Восьмикутник оцінки  
туристичного потенціалу України

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження

Таблиця 1
Сукупна експертна оцінка туристичного потенціалу України

Чинники-тенденції
Експертні оцінки Середнє 

арифметичне 
значення

Експерт 
1

Експерт 
2

Експерт 
3

Експерт
4

Експерт
5

Експерт
6

Експерт 
7

Експерт 
8

Туристично-
рекреаційний 
потенціал України

1,67 1,00 1,33 1,33 0,67 1,00 1,33 1,00 1,17

Культура та 
історична спадщина 1,67 2,33 1,33 1,33 2,33 1,67 1,67 2,33 1,83

Туристична індустрія 0,33 0,00 2,00 1,00 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00
Культура 
туристичного 
обслуговування

0,33 0,33 0,67 1,33 0,33 –0,33 0,67 0,00 0,42

Політична 
стабільність та 
безпека

0,33 –0,33 0,67 –0,33 1,33 0,00 1,00 0,33 0,38

Рівень освіти 1,33 0,67 2,00 0,33 1,33 1,33 0,67 1,67 1,17
Рівень економічного 
розвитку –1,67 –2,67 0,33 –1,33 –0,67 –0,33 –0,33 –0,33 –0,88

Рівень НТП 1,33 –1,33 2,00 –0,33 –2,00 0,00 0,00 0,00 –0,04
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження
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а – точка перетину з віссю у; 
b – кут нахилу лінії тренду; 
х – часовий період.
На рис. 3 представлено динаміку в'їзного туристич-

ного потоку в Україну за 2006–2017 рр. та отримано 
прогнозні значення на 2018–2020 рр. 

Проаналізувавши розраховані прогнозні дані за 
в'їзним туристичним потоком, можна зробити такі 
припущення: в Україні планується в 2018–2020 рр. 
значне зростання кількості в'їзних туристів. А це озна-
чає, що підприємства повинні скорегувати рекламну 
стратегію та врахувати можливість значного збіль-
шення продажу турів.

На рис. 4 представлено динаміку виїзного турис-
тичного потоку за 2006–2017 рр. та розраховано про-
гнозні значення на період 2018–2020 рр. 

Отже, згідно з рис. 4, в Україні в 2018 р. порів-
няно з рівнем 2017 р. очікується зростання кількості 
виїзних туристів на 55%. Відповідно до визначеної 
тенденції, підприємства мають урахувати цей факт 
у рекламній діяльності для заохочення громадян до 
подорожей різними країнами та запропонувати нові 
маршрути.

Динаміку внутрішнього туристичного потоку Укра-
їни за 2006–2017 рр. та прогнозні значення на наступні 
роки представлено на рис. 5.

Рис. 3. Прогнозування в'їзного туристичного потоку  
в Україні на 2018–2020 рр., млн. осіб

Джерело: розраховано автором

Таблиця 2
Дані для розрахунку прогнозних значень туристичних потоків в Україні на 2018–2020 рр.

Рік

Показники
Кількість 

туристів, які 
в'їжджали в 

Україну 

Кількість 
туристів, які 
виїздили за 

кордон 

Кількість 
внутрішніх 

туристів

Загальний обсяг 
туристичних 

потоків 

Загальний обсяг 
туристичного 
споживання в 

Україні

млн
осіб

темпи 
приросту, 

%

млн
осіб

темпи 
приросту, 

%

млн 
осіб

темпи 
приросту, 

%

млн 
осіб

темпи 
приросту, 

%

млрд 
дол

темпи 
приросту, 

%
2006 3,7 – 6,9 – 8,6 – 19,2 – 3,8 –
2007 3,9 5,4 11,5 66,7 6,2 –27,9 21,6 12,5 3,4 –10,5
2008 7,6 94,9 10,5 –8,7 5,7 –8,1 23,8 10,2 3,7 8,8
2009 6,2 –18,4 8,6 –18,1 5,7 0,0 20,5 –13,9 3,8 2,7
2010 4,2 –32,3 7,4 –14,0 6,4 12,3 18 –12,2 3,2 –15,8
2011 6,4 52,4 13,4 81,1 6,6 3,1 26,4 46,7 3,2 0,0
2012 9,2 43,8 14,9 11,2 6,9 4,5 31 17,4 4,0 25,0
2013 10,5 14,1 14,8 –0,7 7,2 4,3 32,5 4,8 4,5 12,5
2014 12,5 19,0 14,8 0,0 7,6 5,6 34,9 7,4 5,3 17,8
2015 15,6 24,8 15,5 4,7 8,2 7,9 39,3 12,6 6,6 24,5
2016 17,6 12,8 16,5 6,5 8,6 4,9 42,7 8,7 2,4 –63,6
2017 18,9 50,1 16,9 44,9 1,9 5,0 37,7 –11,7 3,8 58,0

Середнє 
значення 
приросту

– 24,2  – 15,8 – 1,1 – 7,5 – 5,4

2018 23,5 24,2 19,6 15,8 1,9 1,1 40,5 7,5 4,0 5,4
2019 29,2 24,2 22,7 15,8 1,9 1,1 43,6 7,5 4,2 5,4
2020 36,2 24,2 26,2 15,8 2,0 1,1 46,8 7,5 4,5 5,4

Джерело: розраховано автором на основі [1]
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Отже, провівши аналіз динаміки розвитку внутріш-
нього туристичного потоку, можна сказати, що в Україні 
в 2018–2020 рр. планується повільне зростання кіль-
кості внутрішніх туристів, тому рекламна діяльність має 
стати більш виваженою та наближеною до споживача.

Для запобігання неефективному витрачанню 
коштів туристичними підприємствами нами пропону-
ється модель прогнозування результатів проведення 
рекламної кампанії. Під час розроблення цієї моделі 
всі елементи системи поділено на дві частини. До 
першої віднесено визначення прогнозного значення 
загального обсягу асигнувань на рекламну діяльність, 
до другої – розподіл коштів бюджету залежно від засо-
бів поширення реклами. Математично цей процес 
найдоцільніше описати сукупністю, що складається з 
чотирьох рівнянь. Перші три характеризують окремі 
види реклами залежно від засобів їх розповсюдження, 
а четверте – допомагає визначити прогнозне значення 
загального обсягу асигнувань на рекламу.

У ході проведеного дослідження виявлено три види 
реклами, які туристичні підприємства використову-
ють найчастіше: реклама в пресі, зовнішня реклама та 
виставкова діяльність. Саме тому до загальної сукуп-
ності рівнянь включено рівняння за цими трьома 
видами реклами. Однак для зручності порівняння май-
бутньої ефективності рекламної діяльності з викорис-
танням різних рекламоносіїв обчислено витрати з роз-
рахунку на тисячу контактів.

Процес розроблення моделі прогнозування 
результатів проведення рекламної кампанії підпри-
ємства проходить у декілька етапів. На першому 
етапі розроблено математичну модель прогнозу-
вання результатів проведення рекламної кампанії на 
туристичному підприємстві, що складається з чоти-
рьох рівнянь. 

Перше рівняння описує розрахунок прогнозних 
витрат на рекламну кампанію в пресі, яке має такий 
вигляд:
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Рис. 4. Прогнозування виїзного туристичного потоку  
в Україні на 2018–2020 рр., млн. осіб

Джерело: розраховано автором

Рис. 5. Прогнозування внутрішнього туристичного потоку  
в Україні на 2018–2020 рр., млн. осіб

Джерело: розраховано автором
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                                                           1000 к1 VA Х1 ,                                                        (3) 
         к2AU1 

Y1 =                          (3)

де Y1 – витрати на рекламну кампанію в пресі на 
1 000 споживачів, грн.;

VA – вартість рекламного простору (ціна одиниці 
рекламного простору помножена на кількість одиниць 
рекламного простору), грн.;

Х1 – періодичність виходу оголошення, од.;
AU1 – аудиторія (тираж), осіб; 
к1, к2... кі – коефіцієнти змінності.
У формулі (3) враховано те, що реклама в пресі 

має такі характеристики: тираж, територія розповсю-
дження, періодичність видання, вартість рекламного 
простору та спеціалізація аудиторії.

Друге рівняння описує розрахунок майбутніх 
витрат на зовнішню рекламну кампанію і має вигляд:

              1000 · к3PA · X2 · X3 ,                                               
                   к4AU2  · X2´ · X3´                                                  (4) 

Y2 =                     (4)

де Y2 – витрати на зовнішню рекламну діяльність на 
1 000 споживачів (глядачів), грн.;

PA – ціна рекламної площі (1 щита), грн.;
X2, X2´ – кількість конструкцій, од.;
X3, Xq´ – періодичність виходу, міс.;
АU2 – аудиторія (кількість потенційних контактів 

аудиторії з однією рекламною площею за місяць), осіб;
к1, к2... кі – коефіцієнти змінності.
У формулі (5) враховано основні характеристики 

зовнішньої реклами: широке охоплення аудиторії, пері-
одичність, гнучкість та ціна одиниці рекламної площі.

У третьому рівнянні відображено розрахунок про-
гнозних витрат на виставкову діяльність:

                       1000 (к5OV + к6PS · X4 + к7VO + к8VM) X5 ,                                  (5) 
к9AU3 

Y 3 =      (5)

де Y3 – витрати на виставкову діяльність на 
1 000 споживачів (відвідувачів), грн.;

OV – організаційний внесок, грн.;
PS – ціна за 1 м2 обладнаної виставкової площі в 

експозалі, грн.;
X4 – кількість м2, од.;
VO – вартість додаткового обладнання, грн.;
VM – витрати на рекламний матеріал, грн.;
X5 – кількість заходів (виставок), од.;
AU3 – аудиторія (кількість потенційних контактів 

аудиторії з експозицією), осіб;
к1, к2... кі – коефіцієнти змінності. 
У формулі (6) враховано такі характеристики 

виставкової діяльності: площа експозиції, періодич-
ність проведення заходів, значна спеціалізація аудито-
рії, витрати на обладнання та рекламний матеріал для 
відвідувачів.

Четверте рівняння описує розрахунок прогнозних 
витрат на рекламування в пресі, зовнішній рекламі 
та на виставках. Для цього всі раніше отримані моде-
льовані величини (Y1, Y2, Y3), які представлені з роз-
рахунку на 1 000 споживачів, перетворено в абсолютні 
значення за рахунок виконаних зворотних математич-
них операцій – помноживши на відповідні аудиторії 
(AU1, AU2, AU3) та поділивши на 1 000. Математично 
це рівняння можна представити так:

                    Y 1 · к2AU1      +   Y 2 · к4AU2       +  Y 3 · к9AU3 , 
                       1000                     1000                   1000                                   (6) 

Y4 =      (6)

де Y4 – обсяги загальних витрат на рекламну 
діяльність у пресі, зовнішній рекламі та на виставках 
(бюджет рекламної кампанії), грн.;

Y1 – витрати на рекламну діяльність у пресі на 
1000 споживачів, грн.;

AU1 – аудиторія реклами в пресі, осіб; 
Y2 – витрати на зовнішню рекламну діяльність із 

розрахунку на 1 000 споживачів (глядачів), грн.; 
АU2 – аудиторія (кількість потенційних контактів 

аудиторії з рекламною площею), осіб; 
Y3 – витрати на виставкову діяльність на 1 000 спо-

живачів, грн.; 
AU3 – аудиторія (кількість потенційних контактів 

аудиторії з виставковою площею), осіб; 
к1, к2... кі – коефіцієнти змінності.
Підставивши всі отримані нами раніше рівняння, 

отримаємо таку сукупність рівнянь:
 
Y1 =  1000 · к1 VA · Х1  
                  к2AU1 
 Y 2 = 1000 · к3PA · X2 · X3                          к4AU2  · X2´ · X3´                                                                               

            (7) 
 Y 3 = 1000 · (к5OV + к6PS · X4 + к7VO + к8VM) · X5  
                                     к9AU3                 

             Y 4 = Y 1 · к2AU1 + Y 2 · к4AU2 + Y 3 · к9AU3  , 
                         1000                1000             1000   

 (7)

де Y1, Y2, Y3, Y4 – змодельовані значення;
Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 – вхідні дані для моделювання;
VA, AU1, PA, AU2, OV, PS, VO, VM, AU3 – середні 

значення показників;
к1, к2... кі – коефіцієнти змінності.
У розглянутій моделі передбачена можливість 

вибору на туристичних підприємствах таких кіль-
кісних показників: частоти виходу оголошення в 
пресі (Х1), кількості конструкцій (X2), частоти виходу 
зовнішньої реклами (X3), кількості кв. метрів майбут-
ньої експозиції (X4 ) та кількості виставок (X5).

Усі розрахунки слід проводити за допомогою  комп'ю-
терної програми Excel, у якій розраховано макрос для 
обчислення змодельованих значень (Y1, Y2, Y3, Y4) під 
час уведення вхідних даних (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) на певний 
період із поквартальним інтервалом. Уважаємо, що саме 
цей період є оптимальним, оскільки парне регресійне 
рівняння, на якому побудовано модель прогнозування 
результатів рекламної діяльності на туристичному під-
приємстві, краще відображає економічний стан в умовах 
стабільного зовнішнього середовища. Отже, для роз-
рахунку прогнозних рекламних бюджетів на подальші 
роки туристичним підприємствам потрібно тільки оно-
вити вхідну базу даних. Усі інші показники розраховува-
тимуться автоматично для заданих нових умов.

Висновки. На основі аналізу динаміки розвитку 
туристичних потоків слід резюмувати, що в Україні в 
2018–2020 рр. планується повільне зростання кількості 
внутрішніх туристів, тому рекламна діяльність має 
стати більш виваженою та наближеною до споживача.

У ході проведення дослідження розроблено модель 
прогнозування результатів проведення рекламної кам-
панії на туристичному підприємстві, яка може вико-
ристовуватися в Україні. Запропонована модель ура-
ховує всі основні чинники, які впливають на розмір 
рекламного бюджету під час використання реклами в 
пресі, виставкової діяльності та зовнішньої реклами. 
До недоліків прогнозної моделі, на нашу думку, можна 
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віднести необхідність значної статистичної бази для 
отримання відповідних коефіцієнтів змінності та її 
постійне оновлення (в ідеалі щоквартально).

На нашу думку, запропонована модель є зручною 
та ефективною під час планування рекламної діяль-
ності туристичного підприємства на наступні роки. 

Однак у процесі її використання потрібно: по-перше, 
постійно оновлювати інформаційну базу; по-друге, під 
час визначення значень чинників не виходити за межі 
третини розмаху варіації і, по-третє, за різкої зміни в 
зовнішньому середовищі негайно переглянути розра-
ховане рівняння регресії. 
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МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМИ СКЛАДНИКІВ  
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО 

СКЛАДНИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Федорова Н.Є. Маркетингова оцінка впливу системи складників внутрішнього середовища на рі-
вень адаптації комунікативного складника комплексу маркетингу виноробних підприємств. У статті 
виокремлено елементи внутрішнього середовища виноробних підприємств Херсонської області відповід-
но до функціонального підходу. Встановлено їхню роль у процесі формування комплексу маркетингових 
комунікацій підприємства. Узагальнено ключові аспекти системи складників внутрішнього середовища ви-
норобних підприємств, що здійснюють вплив на рівень адаптації комунікативного складника комплексу 
маркетингу.

Ключові слова: маркетингова оцінка, внутрішнє середовище, адаптація, комунікативний складник, мар-
кетингові комунікації, комплекс маркетингу.

Федорова Н.Е. Маркетинговая оценка влияния системы составляющих внутренней среды на уро-
вень адаптации коммуникативной составляющей комплекса маркетинга винодельческих предприя-
тий. В статье исследованы элементы внутренней среды винодельческих предприятий Херсонской области в 
соответствии с функциональным подходом. Установлена их роль в процессе формирования комплекса мар-
кетинговых коммуникаций предприятия. Обобщены ключевые аспекты системы составляющих внутренней 
среды винодельческих предприятий, оказывающих влияние на уровень адаптации коммуникативной состав-
ляющей комплекса маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинговая оценка, внутренняя среда, адаптация, коммуникационная составляю-
щая, маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинга.
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Fedorova N.E. Marketing evaluation of the system of internal environment components influence on the 
level of adaptation of the marketing mix communication component of wine enterprises. The article outlines 
the elements of the internal environment of wine enterprises of Kherson region in accordance with the functional 
approach. Their role in the process of communication mix planning is determined. Key aspects of the internal en-
vironment of wine enterprises influencing the level of adaptation of the marketing mix communication component 
are generalized.

Key words: marketing evaluation, internal environment, adaptation, communication component, marketing 
communications, marketing mix.

Постановка проблеми. Сучасні ринкові умови 
функціонування виноробних підприємств формують 
можливості та загрози зовнішнього середовища, до 
яких підприємство повинно безперервно пристосо-
вувати власні внутрішні ресурси. Одним із ключових 
питань гармонізації взаємодії підприємства з оточую-
чим середовищем є встановлення довгострокових взає-
мовигідних стосунків зі споживачами. Комунікативний 
складник комплексу маркетингу є найбільш вагомим у 
забезпеченні безпосереднього зв'язку зі споживачем, 
обміні інформацією, встановленні стійких стосунків, 
формуванні лояльності споживачів до торговельної 
марки. Результати аналізу сильних і слабких боків вну-
трішнього середовища підприємства є основою для 
формування рекомендацій щодо оптимального комп-
лексу маркетингових комунікацій виноробних підпри-
ємств, який ураховує особливості характеру діяльності 
підприємств та умови мінливості зовнішнього серед-
овища їх функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
елементи внутрішнього середовища функціону-
вання виноробних підприємств України досліджено 
в роботах М.Ю. Дементьєва, Т.В. Лісової, Є.І. Фей-
дис, І.О. Соловйова, О.В. Петрухно, О.С. Нестеренко, 
О.Р. Гаркуші, Ю.В. Глушко та ін. Особливості побу-
дови маркетингових комунікацій виноробного підпри-
ємства розглянуто В.А. Рибінцевим, І.Г. Матчиною, 
Д.Б. Волишкіною, І.В. Дячук, Д.І. Басюк, І.І. Білець-
кою, С.Н. Цвілим, В.Л. Пазюк та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є вияв-
лення ключових елементів внутрішнього середовища, 
що здійснюють вплив на рівень адаптації комуніка-
тивного складника комплексу маркетингу виноробних 
підприємств.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу вну-
трішнього середовища підприємства доцільно вико-
ристати методику функціональної діагностики: гру-
пування чинників внутрішнього середовища згідно 
з основними функціями підприємства [1, с. 24–25], 
їх детальне вивчення та віднесення до сильних 
або слабких боків функціонування підприємства. 
З погляду особливостей роботи виноробних підпри-
ємств чинники внутрішнього середовища розподі-
лено на такі групи:

1. Виробнича діяльність: особливості у застосову-
ваній технології і засобах виробництва.

2. Маркетинг: продукт (споживчі властивості, 
асортимент); ціноутворення (методи); просування 
(використовувані засоби просування); збут (характер 
каналів розподілу, наявність, кількість та розташу-
вання фірмових магазинів, рентабельність продажів, 
диверсифікація ринків збуту); позиціонування (страте-
гія поведінки на ринку); торговельні марки (відомість 

торговельної марки серед споживачів); ринкова частка 
підприємства; управління маркетингом (наявність від-
ділу маркетингу в організаційній структурі). 

3. Фінанси: обсяги виручки від реалізації; валовий 
прибуток; рентабельність продажів; фінансування мар-
кетингової діяльності.

4. Можливості підприємства, власні ресурси: наяв-
ність власної сировинної бази; місце розташування 
підприємства, інноваційна діяльність.

У статті для проведення процедури маркетинго-
вої оцінки впливу системи складників внутрішнього 
середовища на рівень адаптації комунікативного 
складника комплексу маркетингу виноробних підпри-
ємств об’єктом дослідження вибрано найбільші під-
приємства Херсонської області, а саме: 

1. Фермерське господарство «Курінь», засноване у 
1992 р. У 2000 р. було посаджено сад та перші вино-
градники (сорти: Каберне Совіньон, Сапераві, Шар-
доне, Трамінер рожевий, Іршаі Олівер, Біанка, Рка-
цителі). Починаючи з 2011 р. основним напрямом 
господарської діяльності підприємства є виробництво 
виноградних вин [2].

2. Агрофірма «Радгосп «Білозерський», створена на 
базі державного елітно-насіннєвого радгоспу «Білозер-
ський» згідно з Наказом Міністерства промисловості 
УРСР № 315 від 23 грудня 1954 р. У 1958 р. з’явився 
пункт первинної обробки винограду. Перший розлив 
вина здійснено у 1999 р. [3]. 

3. ПрАТ «Виноробне господарство князя Тру-
бецького», що має давню історію. Було засноване як 
виноробне господарство у 1889 р. князем П.М. Тру-
бецьким. Має численні міжнародні та вітчизняні від-
знаки: у 1900 р. на Всесвітній виставці у Парижі вино 
«Рислінг» отримало найвищу нагороду – «Гран-прі»; у 
1902 р. господарство було нагороджено першою пре-
мією імператора Олександра III за найкраще столове 
вино – 300 рублів золотом. Після Жовтневої революції 
господарство було націоналізоване, назване на честь 
В.I. Леніна. ПрАТ «Виноробне господарство князя 
Трубецького» створене на базі радгоспу-заводу ім. 
Леніна й є його правонаступником. У 2001 р. було акці-
оноване [4]. 

4. ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», розта-
шоване в межах м. Нова Каховка Херсонської області. 
Основу виноградарства на Нiжньоднiпровських піс-
ках було закладено в 1889 р. швейцарсько-нiмецькими 
колоністами, які заснували с. Основа. У 1921 р. на базі 
декількох приватних господарств було створено това-
риство виноробiв «Сипучі піски». На базі товариства 
виноградарів у 1929 р. був створений радгосп «Пере-
мога наймитів», у 1960 р. перейменований у радгосп-
завод «Таврія». ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія» 
зареєстровано Новокаховським виконкомом 2.10.1998. 
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12.11.2011 на загальних зборах акціонерів було змі-
нено найменування на ПАТ «Дім марочних коньяків 
«Таврія». Підприємство є засновником двох товариств 
з обмеженою відповідальністю: ДП «Таврія 1» та 
ДП «Таврія», які займаються вирощуванням сільсько-
господарської продукції, яка є сировиною для вироб-
ництва вин та коньяків [5]. 

Відповідно до вищезазначених груп чинників, було 
досліджене внутрішнє середовище кожного з підпри-
ємств із погляду ролі в процесі формування комуні-
кативного складника комплексу маркетингу, виділено 
сильні та слабкі боки. Результати аналізу виробни-
чої діяльності виноробних підприємств Херсонської 
області наведено в табл. 1.

У своїй виробничій діяльності підприємства Хер-
сонської області поєднують як актуальні європейські 
технології (ручний збір винограду, обмеження врожай-
ності виноградників, сучасне обладнання), так і осо-
бливості теруару Херсонської області (вирощування 
районованих сортів винограду, виготовлення автен-
тичних вин). Це формує індивідуальний імідж херсон-
ських вин на ринку України і, як наслідок, конкурентні 
переваги, а отже, має бути відображено у змісті комп-
лексу маркетингових комунікацій.

Комплекс маркетингу підприємства має безпосе-
редній вплив на рівень адаптації підприємства до рин-
кових умов. Результати вивчення 4Р кожного з дослі-
джуваних підприємств наведено в табл. 2.

Усі досліджувані підприємства Херсонської 
області виготовляють ординарні вина, і лише у двох 
із них асортимент розширено молодими і марочними 
винами. За вмістом цукру асортимент більш різнома-
нітний і представлений як столовими (сухими, напів-
сухими, напівсолодкими), так і кріпленими (міцними, 
десертними, лікерними, спеціального типу (кагор, 
вермут)). Використання витратного методу у ціноут-
воренні на ринку вин пояснюється характером самого 
ринку – монополістичної конкуренції. На рівень цін 
на марочні вина впливає імідж підприємства на ринку. 
Національний рівень відомості торговельних марок, 

що виготовляють ПрАТ «Виноробне господарство 
князя Трубецького» та ПАТ «ДМК «Таврія», дають 
змогу представляти конкурентоспроможні марочні 
вина. (За результатами голосування серед споживачів 
на порталі онлайн-опитувань Favor ТМ «Виноробне 
господарство князя П.М. Трубецького» у 2014 р. 
потрапило до ТОП-20. За чотири роки (у 2017 р.) дося-
гло 11-ї позиції у рейтингу. ТМ Ascania у 2015 р. 
потрапила до ТОП-20 і посіла 13-е місце. За резуль-
татами голосування у 2017 р. ТМ займає 20-е місце в 
рейтингу [6].) Диверсифікованість каналів збуту зале-
жить від розміру підприємства та відомості торго-
вельної марки на ринку. Найбільш розповсюдженими 
є супермаркет, фірмові магазини, HoReCa. Набір 
засобів маркетингових комунікацій досить широкий, 
використовуються як основні, так і синтетичні засоби, 
проте є досить традиційними, майже повністю від-
сутнє використання digital-технологій, які є найбільш 
популярним джерелом отримання інформації для 
покоління міленіалів. Недостатній рівень адаптації 
комунікативного складника комплексу маркетингу 
досліджуваних підприємств відображено у низькій 
частці ринку – менше 1%. 

Позитивна динаміка фінансових результатів діяль-
ності підприємства та раціональне спрямування коштів 
на комунікативні заходи становлять підґрунтя марке-
тингової адаптації підприємства до сучасних ринкових 
умов. Показники фінансової діяльності досліджуваних 
підприємств відображено в табл. 3. 

Унікальні можливості підприємства можуть стати 
його конкурентною перевагою на рику. До таких чин-
ників належать власна сировинна база, особливе місце 
розташування та ін., що мають безпосередній вплив 
на якість та характеристики вина. Наявність таких 
можливостей у досліджуваних підприємств наведена 
в табл. 4. 

Виноробні підприємства Херсонської області 
мають власну сировинну базу, що дає їм змогу робити 
акцент у маркетингових комунікаціях на автентич-
ність вин, їхню унікальність та особливий смак, 

Таблиця 1
Узагальнення ключових характеристик виноробних підприємств Херсонської області  

за групою чинників «виробнича діяльність»

ФГ «Курінь» АФ «Радгосп 
«Білозерський» ПрАТ «ВГ князя Трубецького» ПАТ «ДМК «Таврія»

1 2 3 4
−	 ручний збір винограду −	 автоматизований збір 

винограду
−	 ручний збір винограду −	 ручний збір 

винограду
−	 європейське обладнання −	 європейське 

обладнання
−	 європейське обладнання −	 європейське 

обладнання
−	 районовані сорти 
винограду

−	 районовані сорти 
винограду

−	 районовані сорти винограду −	 районовані сорти 
винограду

−	 виготовлення 
автентичних вин

−	 виготовлення 
автентичних вин

−	 виготовлення автентичних вин −	 виготовлення 
автентичних вин

−	 обмеження врожайності 
винограду

−	 використання особливих 
технологій для виготовлення вин 
преміум-колекції (обмеження 
врожайності виноградників, 
короткострокова мацерація, 
внесення чистих культур бактерій 
преміум-селекції)

Джерело: складено автором за даними підприємств
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Таблиця 2
Узагальнення ключових характеристик виноробних підприємств Херсонської області  

за групою чинників «маркетинг»
Характеристика 

підприємства ФГ «Курінь» АФ «Радгосп 
«Білозерський»

ПрАТ «ВГ князя 
Трубецького» ПАТ «ДМК «Таврія»

1 2 3 4 5

Асортимент за 
строком витримки

ординарні ординарні молоді, 
ординарні, 
марочні

ординарні, марочні

Асортимент за 
вмістом цукру

−	 столові: сухі, 
напівсухі;
−	 кріплені: 
десертні, лікерні, 
спеціального типу

−	 столові: сухі, 
напівсолодкі;
−	 кріплені: міцні, 
десертні

−	 столові: сухі −	 столові: сухі, 
напівсолодкі;
−	 кріплені: 
спеціального типу

Ціноутворення

Для молодих та ординарних вин використовується витратний метод ціноутворення. 
Ціна залежить від норми прибутку, яка встановлюється з урахуванням ринкових цін для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 
Марочні вина є товаром преміум-класу. На їхню ціну впливає стратегія позиціонування 
підприємства на ринку. Ціна встановлюється з урахуванням цінності товару, яка сприймається 
споживачем.
Для встановлення цін на вина преміум-колекції підприємство також використовує метод 
ціноутворення з урахуванням цінності товару, яка сприймається споживачем

Канали збуту

−	 фірмові магазини;
−	 служба доставки

−	 супермаркети;
−	 HoReCa;
−	 фірмові магазини;
−	 служба доставки

−	 супермаркети;
−	 спеціалізовані 
магазини з продажу 
алкогольних напоїв;

−	 супермаркети;
−	 спеціалізовані 
магазини з продажу 
алкогольних напоїв;

−	 HoReCa;
−	 фірмовий магазин, 
ресторан;
−	 Інтернет-магазин

−	 HoReCa;
−	 фірмові магазини

Засоби 
маркетингових 

комунікацій

−	 друкована 
реклама;
−	 зв’язки з 
громадськістю;
−	 персональний 
продаж;
−	 Інтернет-
комунікації;
−	 ярмарки, 
виставки;
−	 брендинг

−	 друкована реклама;
−	 зв’язки з 
громадськістю;
−	 персональний 
продаж;
−	 Інтернет-
комунікації;
−	 ярмарки, виставки

−	 друкована реклама;
−	 стимулювання 
збуту;
−	 зв’язки з 
громадськістю;
−	 персональний 
продаж;
−	 Інтернет-
комунікації;
−	 ярмарки, виставки;
−	 брендинг;
−	 ІМК на місці 
продажу;
−	 маркетинг подій

−	 друкована реклама;
−	 зв’язки з 
громадськістю;
−	 персональний 
продаж;
−	 Інтернет-
комунікації;
−	 ярмарки, виставки;
−	 брендинг;
−	 ІМК на місці 
продажу;
−	 спонсорство

Рівень відомості ТМ 
серед споживачів

регіональний регіональний національний національний

Ринкова частка менше 1 % менше 1 % менше 1 % менше 1 %
Наявність відділу 

маркетингу на 
підприємстві

- - + +

Наявність стратегії 
позиціонування + - + +

Джерело: складено автором за даними підприємств

що характерний для тих макрозон, де розташовані 
виноградники. 

Лише одне з досліджуваних підприємств (АФ «Рад-
госп «Білозерський») проводить інноваційну діяль-
ність щодо вирощування поліпшених виноградних 
саджанців, що відповідають європейським стандартам. 
Це розширює перелік його конкурентних переваг, які 
можуть бути відображені в комплексі маркетингових 
комунікацій.

Висновки. Дослідження внутрішнього середовища 
функціонування підприємства дає змогу проаналізувати 
сильні та слабкі боки підприємства, виявити можливість 
їх відображення у комплексі маркетингових комуніка-
цій. Це сприяє формуванню напрямів адаптації підпри-
ємства в розрізі комунікативного складника комплексу 
маркетингу, які через сильні боки внутрішнього серед-
овища нівелюють загрози зовнішнього та використову-
ють його можливості для підтримки слабких боків. 
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Таблиця 3
Узагальнення ключових характеристик виноробних підприємств Херсонської області  

за групою чинників «фінанси»
Характеристика 

підприємства ФГ «Курінь» АФ «Радгосп 
«Білозерський»

ПрАТ «ВГ князя 
Трубецького»

ПАТ «ДМК 
«Таврія»

1 2 3 4 5
Виручка від реалізації зростає знижується зростає зростає
Валовий прибуток зростає знижується зростає знижується
Рентабельність продажів зростає знижується зростає знижується
Витрати на просування 
продукції зростають знижуються зростають зростають

Джерело: складено автором за даними підприємств

Таблиця 4
Узагальнення ключових характеристик виноробних підприємств Херсонської області  

за групою чинників «можливості підприємства»
Характеристика 

підприємства ФГ «Курінь» АФ «Радгосп 
«Білозерський»

ПрАТ «ВГ князя 
Трубецького» ПАТ «ДМК «Таврія»

1 2 3 4 5
Власна сировина + + + +

Місце розташування 
(згідно з 

Виноградним 
кадастром)

Правобережна 
нижньо-дніпровська 

макрозона

Правобережна 
нижньо-дніпровська

макрозона

Лівобережна степова 
макрозона

Лівобережна степова 
макрозона

Інноваційна 
діяльність -

Працює у напрямі 
вирощування 

клонових щеплених 
виноградних 

саджанців, що 
відповідають 
європейським 
стандартам, за 

підтримки вітчизняних 
та зарубіжних 

наукових інститутів

- -

Джерело: складено автором за даними підприємств
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації 
сучасного світу виступають каталізатором розви-
тку інтеграційної господарської діяльності на рівні 
суб’єктів господарювання, а зростаючий рівень між-
народної конкуренції змушує їх шукати шляхи об’єд-
нання зусиль у боротьбі за виживання і досягнення 
більш високих ринкових позицій. Одним з основних 
елементів інституціоналізації ринкової економіки 
є розвиток корпоративного сектору. Однією з умов 
досягнення сталого розвитку є забезпечення еконо-
мічної безпеки держави, тому перед Україною постала 
проблема створення ефективних інститутів і механіз-
мів забезпечення її економічної безпеки. У науковій 
літературі категорія «економічна безпека» трактується 
по-різному. Узагальнене визначення таке: економічна 
безпека підприємства – це стан найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів для запобігання 
загрозі забезпечення стабільного функціонування під-
приємства в даний час і в майбутньому. Як показує 
світовий досвід, високий рівень безпеки є гарантією 
незалежності країни, визначальною передумовою ста-
більного розвитку економіки і суспільства. Сьогодні в 
Україні ефективними та найпоширенішими організа-
ційно-правовими формами суб’єктів господарювання 
є товариства з обмеженою відповідальністю (22,6%) 
та акціонерні товариства, тобто корпоративні утво-
рення, що актуалізує проблеми формування системи 
корпоративної безпеки підприємства. Вибір стратегії 

корпоративної безпеки, яка покликана забезпечити 
досягнення бажаної мети підприємства, – кінцевий 
етап процесу її формування. Безпосередньому досяг-
ненню бажаного результату сприяє успішна реалізація 
стратегії. На жаль, етап реалізації стратегії у системі 
стратегічного управління вітчизняних підприємств 
часто недооцінюють, тим самим створюючи суттєві 
перешкоди для діяльності підприємств. Досвід зару-
біжних країн показує, що корпоративні структури, 
найчастіше акціонерні компанії, є основою сучасної 
економіки. Акціонерна форма господарювання вини-
кає передусім для того, щоб концентрувати розрізнені 
капітали з метою більш продуктивного застосування. 
Надалі на перший план у діяльності акціонерних това-
риств висуваються мінімізація виробничих витрат 
в умовах недосконалої конкуренції та максимально 
можлива реалізація переваг корпоративної організа-
ції бізнесу. Економічна реалізація акціонерної форми 
власності полягає у двох взаємозалежних процесах. 
По-перше, у розвитку відносин спільного привлас-
нення умов виробництва, що виникають на основі 
об’єднання індивідуальних капіталів, а по-друге, у 
привласненні доходу як кінцевого результату корпо-
ративного підприємства. Корпоративна безпека вклю-
чає у себе безліч понять, регламентів і систем: режим 
захисту комерційної таємниці, внутрішня робота із 
співробітниками для запобігання негативним явищам, 
бізнес-розвідка й економічна безпека, інформаційно-
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аналітична робота в інтересах безпеки, технічний і 
фізичний захист майна та співробітників. Це далеко 
не повний перелік напрямів роботи в забезпеченні 
безпеки крупного комерційного підприємства. Корпо-
рації вибирають свої пріоритети в розвитку вищевка-
заних напрямів забезпечення безпеки, це залежить від 
оцінки ступеня загроз, який, своєю чергою, залежить 
від виду і масштабу діяльності компанії. Як правило, 
оцінку загроз проводить або керівник, або начальник 
служби безпеки, або незалежний аудитор в галузі без-
пеки. Оцінка загроз постійно корегується в процесі 
розвитку бізнесу. Найбільш актуальною сьогодні є 
внутрішня робота корпорацій зі співробітниками для 
запобігання негативним явищам, яка проводиться різ-
ними методами. Відзначимо роботу з джерелами все-
редині компанії з виявлення інформації сигнального 
(небезпечного) характеру, постановку конкретних 
завдань співробітникам безпеки з контролю вико-
нання тих чи інших режимних заходів, затверджених 
спеціальним наказом в організації, а також технічні 
методи і способи контролю. Щодо технічних заходів 
контролю існують проблеми під час їх проведення 
стосовно співробітників, ця процедура повинна в 
обов’язковому порядку закріплюватися письмовою 
згодою самого співробітника під час прийому на 
роботу, тільки тоді це буде законним. У роботі зі спів-
робітниками дуже важлива і профілактична робота: 
перевірки під час прийому на роботу, профілактичні 
бесіди, застереження співробітників від протиправних 
та небезпечних для компаній дій, регулярні заняття зі 
співробітниками щодо режиму захисту комерційної 
таємниці та інші заходи.

Роль корпоративної безпеки в забезпеченні життє-
діяльності підприємства, її успішного просування в 
бізнесі дуже важлива. Це підтверджують статистичні 
дані про витрати на забезпечення безпеки в провід-
них західних компаніях. Іноді витрати у цій сфері 
досягають, за різними даними, до 30% від прибутку 
підприємства.

Особливим чинником системи корпоративної без-
пеки є формування на підприємстві корпоративної 
культури, зацікавленості у здійсненні захисту підпри-
ємства осіб (як усередині підприємства, так і з оточую-
чого зовнішнього середовища), які визначають основні 
напрями та пріоритети його діяльності, від яких зале-
жать стабільність роботи господарюючого суб’єкта, 
життєздатність та сам факт існування його на ринку, 
зокрема: власники, інвестори, керівництво, кредитори, 
партнери (як наявні, так і потенційні).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем формування та розвитку корпора-
тивної культури присвячено праці видатних учених: 
Ю.Е. Благова [1], М.Р. Богатирьова [2], В.О. Євту-
шевського [3], Г.Б. Клейнера [4], А.А. Томпсона [5], 
Г.Л. Хаєта [6] та ін. Зазначені науковці зробили ваго-
мий внесок у розвиток теорії корпоративної культури 
підприємства, зокрема ними були досліджені елементи 
корпоративної культури, роль корпоративної культури 
в розвитку організації, взаємозалежність організацій-
ної культури та організаційних перетворень.

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослі-
дити процес формування корпоративної культури на 
підприємстві; проаналізувати основні дефініції сут-
ності корпоративної культури; охарактеризувати осно-

вні елементи корпоративної культури на підприємстві; 
оцінити сучасний стан корпоративної культури підпри-
ємства та розглянути технології формування корпора-
тивної культури підприємства.

Виклад основного матеріалу. Поглиблення ринко-
вих відносин, зміна форм власності, методів управління 
та кризові процеси в економіці визначають необхід-
ність пошуку нових методів підвищення ефективності 
діяльності організацій. У сучасних умовах господа-
рювання саме корпоративна сфера діяльності є дуже 
поширеною, яка динамічно розвивається з кожним 
роком. Корпоративні утворення сформували окремий 
сектор економіки, який потребує всебічного аналізу. 
Особливим об’єктом дослідження виступають процеси 
формування та впливу корпоративної культури на ефек-
тивність діяльності організації. Корпоративна культура 
є комплексним поняттям. Корпоративна культура – це 
сукупність пануючих в організації ціннісних уявлень, 
норм і зразків поведінки, що визначають зміст і модель 
діяльності співробітників незалежно від їх посадового 
становища і функціональних обов’язків. На кожному 
підприємстві корпоративна культура складається із 
самостійних напрямів: культури умов праці, культури 
засобів праці і трудового процесу, культури міжосо-
бистісних відносин, культури управління та культури 
працівника. Науковці виділяють два основних підходи 
до розуміння сутності корпоративної культури: праг-
матичний та феноменологічний. Із погляду феноме-
нологічного підходу корпоративна культура – явище, 
яке неможливо формувати та яке має лише опосеред-
кований вплив на ефективність діяльності організації. 
У центрі уваги прагматичного – можливість свідомого 
формування корпоративної культури, її важлива роль у 
процесі управління підприємством у цілому.

Посткризові явища в економіці України, техно-
генній сфері, культурі суспільства породжують низку 
серйозних проблем: нестача фінансів, нестабільність 
зайнятості та доходів, відсутність політичної безпеки 
та безпеки для навколишнього середовища [1, с. 7]. 
На сучасному етапі розвитку суспільства розвиток 
корпоративних інститутів може бути використаний як 
для вирішення найважливіших економічних, соціаль-
них, екологічних проблем, так і виступати загрозою 
національному суверенітету, поглинання національної 
економіки. Україна сьогодні поставила перед собою 
завдання сформувати якісно нове інституціональне 
середовище, яке сприятиме підприємницький актив-
ності та економічному зростанню на базі структурно-
інноваційних перетворень і запровадженню механізмів 
соціально-ринкової економіки за умови подолання 
протиріч між державою і суб’єктами господарювання. 
Відбувається переосмислення теоретичних позицій із 
питання взаємодії між суб’єктами влади і власності, 
представниками держави і бізнесу.

Численні порушення нормальних взаємин між під-
приємствами і суспільством, корпораціями та їхніми 
акціонерами в усьому світі стали приводом до інтен-
сивного перегляду не тільки прикладних, а й фунда-
ментальних принципів організації взаємин між влас-
никами влади (акціонерами), власниками повноважень 
(менеджерами), власниками знань (представниками 
техноструктури підприємств) і власниками праці 
(працівниками). Наявні варіанти теорії підприємства 
(фірми) як економічної системи не забезпечують розви-
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ток методології корпоративного управління в напрямі 
більш ефективної роботи підприємств та економіки у 
цілому [4, с. 5].

Підвищений інтерес до проблеми вибору форми 
корпоративного управління, способів формування 
сучасної її моделі зумовлений низькою ефективністю 
функціонування української економіки, заснованої 
на нерозвиненій системі корпоративного управління. 
Дослідження механізмів акумулювання та розмі-
щення капіталу, мотивації діяльності фірм у цілому й 
окремих працівників, ступеня ринкової саморегуляції 
компаній належать до визначальних чинників, які вхо-
дять в оцінку ефективності функціонування суб’єкта 
господарювання.

Дослідження ролі корпоративної культури перед-
бачає вивчення документів, спостереження за стилем 
управління, довірче спілкування зі співробітниками 
на всіх рівнях ієрархії організації. Збір інформації 
дає змогу створити профіль організаційної культури, 
в якому відображаються: зміст цінностей, їх узгодже-
ність, загальна спрямованість. Ціннісні орієнтації 
інтерпретуються однозначно і поділяються усіма або 
більшістю учасників організації; організація ство-
рює умови, які мотивують працівників бути причет-
ними до неї, вважати, що життєдіяльність організації 
тісно пов’язана з їхньою власною діяльністю, і вони 
взаємозалежні.

У процесі дослідження впровадження ефективно 
діючої корпоративної культури на підприємстві 
А.А. Томпсон запропонував застосовувати п’ять ета-
пів [5]:

1. Аналіз внутрішніх організаційних процесів 
підприємства.

Склад роботи: аналіз стратегій розвитку підприєм-
ства, стиль керівництва та прийняття рішень, наявність 
та поточний стан елементів корпоративної культури, 
виявлення проблем та невирішених питань тощо.

Очікуваний результат: рекомендації щодо вирі-
шення виявлених проблемних питань, розроблення 
концепції новітньої моделі корпоративної культури.

2. Аналіз психологічного клімату на підприємстві.
Склад роботи: анкетування та інші види досліджень 

співробітників підприємства.
Очікуваний результат: розроблення рекомендацій 

щодо усунення конфліктів та інших проблем співро-
бітників підприємства.

3. Формування моделі корпоративної культури.
Склад роботи: формалізація кожного елемента кор-

поративної культури, а саме: власної історії, місії, стра-
тегічного бачення, фірмового стилю, етичного кодексу 
та традицій.

Очікуваний результат: формування положення щодо 
корпоративної культури конкретного підприємства.

4. Впровадження моделі корпоративної культури
Склад роботи: інформування співробітників під-

приємства щодо впровадження корпоративної куль-
тури, пояснення їм доцільності та ефекту від цього 
методу мотивації.

Очікуваний результат: прийняття заданої моделі 
корпоративної культури та всебічна її підтримка.

5. Підтримка моделі корпоративної культури.
Склад роботи: розроблення методики оцінки та 

контролю над упровадженням корпоративної культури, 
визначення відповідальних осіб та їхніх обов’язків. 

Очікуваний результат: досягнення максимального 
ефекту від упровадження корпоративної культури як 
методу мотивації співробітників.

Корпоративна культура дуже сильно відрізняється 
залежно від бізнесу. Одна справа – виробнича організа-
ція, де практично повинен бути повний порядок і дуже 
чітка ієрархія підпорядкування; інша справа – сучасні 
українські підприємства, де є більш гнучка жива кор-
поративна культура. Наприклад, IT-компанії, де керів-
ники проектів часто молодше, ніж підлеглі. У цьому 
разі можуть бути ефективно використані відносини на 
рівних, коли начальник – друг і партнер.

За даними компанії KellyGlobalWorkforceIndex, 
яка провела опитування 170 тис. респондентів у 
30 країнах світу, більше третини працюючого насе-
лення у світі готові змінити місце роботи. В Європі, 
Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні люди 
готові до змін для підвищення почуття власної зна-
чущості. Українці погоджуються міняти роботу на 
користь кращої зарплати і кар’єрного зростання. Най-
вищий рівень незадоволеності серед співробітників 
у Європі: 43% опитаних заявили про те, що часто 
замислюються про бажання змінити місце роботи. 
На Американському континенті подібні настрої при-
сутні лише у 28%, і лише 9% налаштовані на зміни 
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Наведені дані 
показують, що роботодавці повинні додатково засто-
совувати методи підвищення лояльності співробіт-
ників підприємства. На думку більшості експертів, 
просте збільшення зарплати не може гарантувати 
того, що співробітник залишиться в компанії: завжди 
знайдеться хтось, хто зможе запропонувати такі ж 
умови, і при цьому зацікавити широким спектром 
завдань, інноваційними проектами, більшою залуче-
ністю і відповідальністю за кінцевий результат. Треба 
не стільки підвищувати зарплату, скільки створювати 
умови для роботи групи (відділу)та підприємства у 
цілому. Тому саме корпоративна культура, заснована 
на філософії спільної долі, буде виконувати в органі-
зації такі функції:

• додання роботі людини сенсу не тільки в матері-
альному, але також у плані моральному, духовному;

• соціального партнерства працівників із керівни-
цтвом організації, почуття спільності (солідарності) 
усіх рівнів працівників навколо цінностей, норм, тра-
дицій, що підвищує їхню відповідальність за якість 
діяльності;

• формування морально-етичних цінностей і уста-
новок, що підсилює реалізацію інтелектуального та 
творчого потенціалу співробітників.

Висновки. Таким чином, корпоративна культура – 
це потужний інструмент, що дає змогу об’єднати тру-
дову ініціативу всіх співробітників. Своєчасна діа-
гностика і спостереження за станом лояльності 
співробітників організації – такі ж необхідні завдання 
управління, як і звичний підбір і розвиток персоналу. 
Корпоративна культура виступає ефективним інстру-
ментом мотивації персоналу підприємства та підви-
щення якості виробництва. Корпоративна культура 
покликана формувати внутрішню мотивацію співро-
бітника, надавати ґрунт для його творчої реалізації, що 
тільки позитивно буде впливати на ефективність діяль-
ності організації та дасть можливість для подальшого 
динамічного розвитку. 
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ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чеснакова Л.С., Малахова Ю.А. Діагностика інвестиційної активності підприємства. У статті за-
пропоновано механізм діагностування інвестиційної активності підприємств, який включає оцінку як по-
точного стану інвестиційної активності, так і перспектив його зростання. Встановлено, що діагностика 
поточного стану оцінюється рівнем, динамікою та ефективністю інвестиційної активності підприємства. 
Діагностика перспективного стану передбачає визначення можливостей підвищення інвестиційної актив-
ності в майбутньому. Запропоновано алгоритм розрахунку сум власних джерел фінансування, а також су-
купність показників, що оцінюють можливості використання позикових коштів для фінансування потреб 
інвестиційної діяльності.

Ключові слова: діагностика, інвестиції, інвестиційна активність, інвестиційна діяльність, підприємство.
Чеснакова Л.С., Малахова Ю.А. Диагностика инвестиционной активности предприятия. В статье 

предложен механизм диагностики инвестиционной активности предприятий, который включает оценку как 
текущего состояния инвестиционной активности, так и перспектив его роста. Установлено, что диагностика 
текущего состояния оценивается уровнем, динамикой и эффективностью инвестиционной активности пред-
приятия. Диагностика перспективного состояния предполагает определение возможностей повышения ин-
вестиционной активности в будущем. Предложен алгоритм расчета сумм собственных источников финан-
сирования, а также совокупность показателей, оценивающих возможности использования заемных средств 
для финансирования потребностей инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: диагностика, инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционная деятель-
ность, предприятие.

Chesnakova L.S., Malakhova J.А. Diagnostics of company investment activity. The given paper presents the 
mechanism for diagnostics of company’s investment activity incorporating assessment of both current investment 
activity and prospects for its growth. It is found that the level, dynamics and efficiency of company’s investment 
activity are the measures to assess the current state. Diagnostics of the prospects provides for defining opportunities 
for increase of investment activity in the future. The authors propose the algorithm of calculation of owned funding 
sources, as well as the variety of indicators to assess the opportunities of using credit facilities to satisfy investment 
activity needs. 

Key words: diagnostics, investments, investment activity, investment activities, enterprise.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розви-
ток будь-якої господарюючої одиниці передусім зале-
жить від її інвестиційної активності. Саме тому виникає 

необхідність розроблення механізму діагностування 
інвестиційної активності підприємства, що дасть змогу 
комплексно оцінити її рівень з урахуванням не лише 
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динаміки і структури інвестицій, їх ефективності, а й 
здатності підприємства забезпечувати в подальшому 
активізацію діяльності у сфері інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз-
няні науковці не мають єдиної думки стосовно мето-
дичних підходів до оцінювання рівня інвестиційної 
активності підприємств. Так, О.М. Матрос пропонує 
оцінювати інвестиційну активність за рівнем та дина-
мікою зміни розміру та структури інвестицій [1] і не 
враховує їх результативність. К. Кравченко, крім рівня 
та динаміки інвестицій, пропонує оцінювати рівень 
фінансування та спрямованості інвестицій, а також 
ефективність капітальних вкладень [2]. Скоріше за все, 
треба враховувати не рівень фінансування, а його мож-
ливості, що дасть змогу передбачити динаміку інвес-
тиційної активності. Н.В. Замятіна вважає доцільним 
оцінювати інвестиційну активність за показниками 
відтворення та фінансування простого відтворення 
основних засобів [3]. Незрозуміло, чому автор про-
понує враховувати фінансування виключно простого 
відтворення. Д.А. Самодурова оцінює інвестиційну 
активність за показниками, які, на її думку, характе-
ризують інтенсивність та ефективність інвестиційної 
діяльності підприємства [4]. Пропозиції Д.А. Самоду-
рової є слушними за винятком того, що вона не пропо-
нує враховувати можливості фінансування інвестицій-
них витрат за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. 
Підхід О.М. Виборової та Е.А. Саляхової базується на 
оцінці інвестиційної активності підприємства за показ-
никами економічної стійкості підприємства, наявності 
потенціалу розвитку та значних вільних оборотних 
коштів, що ефективно інвестуються [5]. Неясно, якими 
показниками автори пропонують оцінювати еконо-
мічну стійкість, потенціал розвитку підприємства і 
чому вільні оборотні кошти є джерелом інвестування.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є 
розроблення та вдосконалення методики діагностики 
інвестиційної активності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Діагностика інвес-
тиційної активності підприємства займає чільне місце 
в управлінні інвестиціями (рис. 1). Розроблена мето-
дика базується на використанні балансового і струк-
турно-індексного методів. Як інформаційне джерело 
для визначення інвестиційної активності використана 
фінансова звітність підприємств.

В основу розробленого алгоритму діагностики 
покладена ідея відокремлення діагностування поточ-
ного і перспективного стану інвестиційної активності 
(рис. 2).
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інвестиційної активності 
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інвестиційної діяльності 

2. Діагностика перспективного стану 
інвестиційної активності 

2.1. Діагностика фінансових 
можливостей підвищення рівня 

інвестиційної активності 

Рис. 2. Алгоритм діагностики  
інвестиційної активності підприємства

Оцінка поточного стану включає діагностування 
рівня, динаміки та ефективності інвестиційної актив-
ності, а оцінка перспективного стану базується на 
оцінці фінансових можливостей інвестування. 

Основу діагностування становлять відповідні 
показники. Алгоритм їх розрахунку для оцінки рівня і 
динаміки інвестиційної активності наведено в табл. 1. 

Діагностику рівня і динаміки інвестиційної актив-
ності підприємства варто розпочинати з оцінки дина-
міки капітальних, довгострокових і короткострокових 
фінансових інвестицій, витрат грошових коштів на 
придбання фінансових інвестицій, необоротних акти-
вів і майнових комплексів за допомогою абсолютного 
рівня їх приросту (рядки 1–4 табл. 1). Позитивну оцінку 
інвестиційної активності можна надати за умови наяв-
ності витрат грошових коштів на придбання необорот-
них активів і фінансових інвестицій. Якщо у звітному 
періоді таких витрат немає, то спостерігається нульове 
або від’ємне значення абсолютного приросту капіталь-
них та фінансових інвестицій, що свідчить про відсут-
ність інвестиційної активності. 

Оцінку динаміки інвестиційної активності доцільно 
доповнити результатами контролю мінливості витрат 
грошових коштів на придбання фінансових інвестицій, 
необоротних активів за допомогою коефіцієнта варіа-
ції (рядки 5, 6 табл. 1). Якщо значення коефіцієнта не 
перевищує 30%, то витрати за період, що аналізується, 
близькі до середніх і можна стверджувати про стійкий 
характер інвестиційної діяльності в частині капіталь-
них чи фінансових інвестицій.

Рівень інвестиційної активності опосередковано 
характеризують коефіцієнти зносу та оновлення осно-
вних засобів, амортизації нематеріальних активів 
(рядки 7, 8 табл. 1). Об’єктивну оцінку коефіцієнта 
зносу дасть його порівняння з граничним значенням, 
що становить 0,5, або 50%: якщо коефіцієнт переви-

Рис. 1. Модель управління  
інвестиційною активністю підприємства
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щує граничній рівень, то процес зносу нематеріальних 
активів випереджає процес їх оновлення; і навпаки, за 
значення коефіцієнта меншого за 0,5 спостерігається 
випередження процесу оновлення активів порівняно з 
рівнем їх зносу за звітний період.

Темпи оновлення необоротних активів також відо-
бражає частка інвестицій в основному капіталі, що 
розраховується співвідношенням здійснених у поточ-
ному періоді інвестицій до суми необоротних активів 
(рядок 9 табл. 1). Чим вищий показник, тим швидше 
відбувається оновлення відповідних активів.

Наступним кроком діагностування інвестиційної 
активності підприємства є оцінка рівня ефективності 
інвестиційної діяльності, який характеризують показ-
ники, наведені в табл. 2. 

Інвестиційна активність може бути позитивно оці-
нена лише за умови ефективної інвестиційної діяль-
ності. Водночас визначення показника, який би безпо-
середньо характеризував ефективність інвестиційної 
діяльності у звітному періоді, неможливе з огляду на 
такі причини:

– наявність часового розриву між періодом здій-
снення інвестицій і періодом отримання віддачі від них;

– неможливість визначити ту частину прибутку 
звітного періоду, отримання якої зумовлене введенням 
у дію капітальних інвестицій.

Тому всі показники ефективності інвестиційної 
діяльності носять опосередкований характер.

Оскільки метою капітальних інвестицій є збіль-
шення прибутковості основної діяльності, то їх ефек-

Таблиця 1
Показники оцінки рівня і динаміки інвестиційної активності підприємства

№ 
за/п Показник Алгоритм розрахунку Позначення 

(рядок фінансової звітності)
1. Абсолютний приріст 

капітальних інвестицій 
(Пкв)

Пкв=КВк-КВп КВк, КВп – капітальні інвестиції відповідно на 
кінець (р. 1005, г. 4) і початок періоду (р. 1005, 
г. 3)

2. Абсолютний приріст 
витрат грошових 
коштів на придбання 
необоротних активів 
(Пвпна)

ПВПНА=ВПНА1 – ВПНА0 ВПНА1, ВПНА0 – витрати на придбання 
необоротних активів відповідно у поточному і 
попередньому періодах (р. 3260)

3. Абсолютний приріст 
фінансових інвестицій 
(ПФІ)

ПФІ = (ДФІк+ПФІк) – (ДФІп+ПФІп) ДФІк,, ДФІп – довгострокові  фінансові 
інвестиції відповідно на кінець (р. 1030, 
г. 4+р.2035, г. 4) і початок (р. 1030, г. 3+р. 2035, 
г. 3) періоду;
ПФІк,, ПФІп – поточні  фінансові інвестиції 
відповідно на кінець (р. 1110, г. 4) і початок 
(р. 1110, г. 3+р.) періоду

4. Абсолютний приріст 
витрат грошових коштів 
на придбання фінансових 
інвестицій (ПВПФІ)

ПВПФІ =ВПФІ1 – ВПФІ0 ВПФІ1, ВПФІ0 – витрати на придбання 
фінансових інвестицій відповідно у поточному  
і попередньому періодах (р. 3255)

5. Коефіцієнт варіації 
витрат грошових 
коштів на придбання , 
необоротних активів та 
майнових комплексів 
(vвпна)

vâïíà ÂÏÍÀ
� �

�
100

� �
� �� �ÂÏÍÀ ÂÏÍÀ

2

n

σ – середнє квадратичне відхилення;
ВПНА, ÂÏÍÀ– витрати на придбання 
необоротних активів відповідно поточні і 
середні;
n – тривалість періоду, за який здійснюється 
розрахунок середнього квадратичного 
відхилення

6. Коефіцієнт варіації 
витрат грошових коштів 
на придбання фінансових 
інвестицій (vвпфі)

vâïôі ÂÏÔІ
� �

�
100

� �
� �� �ÂÏÔІ ÂÏÔІ

2

n

ВПФІ, ÂÏÔІ � – витрати на придбання 
фінансових інвестицій відповідно поточні і 
середні

7. Коефіцієнт зносу 
основних засобів (Кзоз)

Ê
ÇÎÇ
ÏÂÎÇçîç

ê

ê

=
ЗОЗк – знос основних засобів на кінець періоду 
(р. 1012, г. 4);
ПВОЗк – первісна вартість основних засобів на 
кінець періоду (р.1011, г. 4)

8. Коефіцієнт амортизації 
нематеріальних активів 
(Кзна)

Ê
ÍÀÍÀ
ÏÂÍÀçíà

ê

ê

=
НАНАк – накопичена амортизація 
нематеріальних активів на кінець періоду 
(р. 1002, г. 4);
ПВНАк – первісна вартість нематеріальних 
активів на кінець періоду (р.1001, г. 4)

9. Коефіцієнт оновлення 
необоротних активів (Кона)

Ê
ÂÏÍÀ

ÏÂÎÇ ÏÂÍÀçîç
ê ê

�
�

1

�
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тивність передусім може бути оцінена за динамікою 
рентабельності основної діяльності (рядок 1 табл. 2), 
яка показує, скільки копійок прибутку приносить під-
приємству кожна гривня, витрачена для здійснення 
основної діяльності. За світовими стандартами рівень 
цього показника, що підтверджує доцільність бізнесу, 
становить 5%.

Важливим показником, який характеризує ефектив-
ність використання необоротних активів, є фондовід-
дача (рядок 2 табл. 2). Позитивну оцінку інвестиційна 
активність може отримати за значення фондовіддачі, 
що перевищує одиницю.

Насамкінець інвестиційну активність у частині капі-
тальних вкладень можна опосередковано охарактери-
зувати показником рентабельності необоротних і обо-
ротних засобів (рядок 3 табл. 2). Він показує, скільки 
гривень прибутку від операційної діяльності підпри-
ємство отримує з кожної гривні залишкової вартості 
нематеріальних і основних засобів, а також вартості 
запасів. За позитивними значеннями рентабельності, а 
також трендом її зростання можна стверджувати, що 
підприємство ефективно займається інвестиційною 
діяльністю, спрямованою на власний розвиток.

Ефективність фінансових інвестицій можна оці-
нити також за допомогою показника їх рентабельності 
(рядок 4 табл. 2). При цьому як прибуток використо-
вуються дані про дохід від участі в капіталі асоційова-
них, спільних та дочірніх підприємств, а також одер-
жані дивіденди і відсотки. Прибуток порівнюється із 
середньою вартістю довгострокових і поточних фінан-
сових інвестицій.

Вищенаведені показники ефективності доцільно 
доповнити показником фінансової рентабельності, 
який передбачає порівняння чистого прибутку від гос-

подарської діяльності підприємства із середньою вар-
тістю його власного капіталу (рядок 5 табл. 2). Даний 
показник передусім характеризує привабливість біз-
несу для потенційних інвесторів, оскільки свідчить 
про можливості отримання дивідендів на вкладений 
капітал. Динаміка даного показника дасть змогу зро-
зуміти зміни в прибутковості. Оптимальним є постійне 
збільшення показника, викликане зростанням при-
бутку, який генерується на одиницю інвестованого 
капіталу. Проте необхідно враховувати, що підвищення 
коефіцієнта може бути викликане зменшенням суми 
власного капіталу, що є негативною тенденцією. При-
чинами зменшення власного капіталу можуть стати 
вилучення акцій, збиткова діяльність або заміщення 
власного капіталу позиковим. Отримані результати 
необхідно порівнювати або з індикативними (серед-
німи в галузі, сфері бізнесу тощо), або з нормативно 
заданими параметрами, зафіксованими в планових 
документах підприємства. 

Вважається, що прибутковість бізнесу не повинна 
бути нижчою за прибутковість фінансових вкладень, 
адже ризики в бізнесі завжди вищі за ризики, що існу-
ють під час вкладення коштів у цінні папери або від-
криття банківського депозиту. 

Діагностика перспективного стану інвестиційної 
активності передбачає діагностування фінансових 
можливостей підвищення рівня інвестиційної актив-
ності. Відповідні показники наведено в табл. 3.

Підвищення рівня інвестиційної активності під-
приємства можливе передусім за рахунок власних 
джерел фінансування, основними з яких є тезавро-
ваний (накопичений) прибуток і амортизаційні від-
рахування. Використання власних коштів порівняно 
з позиковими забезпечує фінансову стійкість під-

Таблиця 2
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства

№ 
за/п Показник Алгоритм розрахунку Позначення 

(рядок фінансової звітності)
1. Рентабельність 

основної 
діяльності (Род)

Ðîä
ÂÏ ÀäÂ ÂÇ
Ñ ÀäÂ ÂÇ

�
� �
� �  

ВП – валовий прибуток  (р. 2090);
АдВ – адміністративні витрати (р.2130);
ВЗ – витрати на збут (р.2150);
С – собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (р.2050)

2 Фондовіддача 
(ФВ) ÔÂ

×Ä
ÍÀ ÎÇ ÍÀ ÎÇï Ï ê ê

�
� � �� ��

2

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (р.2000);
НАп, НАк  – залишкова вартість 
нематеріальних активів відповідно на початок 
(р.1000, г.3) і кінець періоду (р.1000, г.4);
ОЗп, ОЗк  – залишкова вартість основних 
засобів відповідно на початок (р.1010 г.3) і 
кінець періоду (р.1010, г.4)

3. Рентабельність 
необоротних і 
оборотних засобів 
(Рноз)

Ðíîç
Ï

ÍÀ ÎÇ Ç ÍÀ ÎÇ Ç
îä

ï Ï ï ê ê ê

�
� � � � �� �

2

Под – прибуток від операційної діяльності 
(р.2190);
Зп , Зк  – вартість запасів відповідно на початок 
(р.1100, г.3)і кінець (р.1100, г.4) періоду

4. Рентабельність 
фінансових 
інвестицій (Рфі)

Ðôі
ÄÓÊ Ä Â

ÄÔІ ÎÏÔІ ÄÔІ ÏÔІï Ï ê ê

�
� �

� � �� �
2

ДУК –дохід від участі в капіталі (р.2200);
Д, В – отримані відповідно дивіденди і 
проценти (р. 2220)

5. Рентабельність 
власного капіталу 
(Рвк)

Ðâê
×Ï

ÂÊ ÂÊï ê

�
�� �

2

ЧП – чистий прибуток (р.2350);
ВКп, ВКк – вартість власного капіталу 
відповідно на початок (р.1495, грф.3) і кінець 
(р.1495, грф.4) періоду
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приємства, знижує ризик неплатоспроможності та 
банкрутства.

Оцінка можливостей підвищення рівня інвестицій-
ної активності за рахунок власних джерел передбачає, в 
першу чергу, визначення рівня тезаврації чистого при-
бутку за допомогою відповідного коефіцієнта (рядок 
1 табл. 3), який показує частку тезаврованого прибутку 
в загальному обсязі чистого прибутку і характеризує 
дивідендну та інвестиційну політику підприємства. 
Очевидно, що чим вище коефіцієнт, тим більший 
потенціал інвестиційної активності підприємства.

Використання амортизаційних відрахувань для 
оновлення необоротних активів є більш гарантованим 
джерелом, аніж можливості використання прибутку. 

Це пояснюється тим, що на відміну від прибутку, вико-
ристання якого на інвестиційні цілі можливе лише за 
рішенням власників підприємства, амортизаційні від-
рахування у повному обсязі призначенні для фінансу-
вання капітальних вкладень. Водночас тезаврований 
прибуток і амортизаційні відрахування можуть бути 
використані за нецільовим призначенням, а саме для 
фінансування потреб операційної діяльності, якщо 
грошові надходження від неї (без урахування при-
бутку і амортизаційних відрахувань) менші за гро-
шові виплати. У цьому разі скорочуються можливості 
фінансування інвестиційних програм підприємства за 
рахунок власних коштів, а отже, знижується інвести-
ційна активність підприємства.

Таблиця 3 
Показники, що характеризують можливості підвищення інвестиційної активності підприємства

№ 
за/п Показник Алгоритм розрахунку Позначення 

(рядок фінансової звітності)
1 Коефіцієнт тезаврації 

прибутку (Ктп)
Ктп = (ЧП-ВВ)/ЧП ЧП –чистий прибуток (р.4200, г. 7);

ВВ – виплати власникам (дивіденди в 
грошовій формі) (р.4200, г. 7)

2 Коефіцієнт акумуляції 
тезаврованого 
прибутку і 
амортизаційних 
відрахувань (Как)

Как=(ЧП-ВВ+АВ)/ЧГПо АВ – амортизаційні відрахування (р.2515);
ЧГПо – чистий грошовий потік від операційної 
діяльності (р.3195)

3 Коефіцієнт акумуляції 
амортизаційних 
відрахувань (Какав)

Êàêàâ
ÀÂ
×ÃÏî

=
 

4 Частка акумульованих 
власних коштів 
у структурі 
інвестиційних витрат 
(Квків)

Ê
×Ï ÂÂ ÀÂ à
ÂÏÍÀ ÂÏÔІâêіâ �� � �

�
)

 

(ЧП-ВВ+АВ)а – акумульовані тезаврований 
прибуток і амортизаційні відрахування

5 Коефіцієнт 
концентрації 
позикового капіталу 
(Ккпк)

Êêïê
ÄÊ ÊÊ ÊÂÂ ÊÇÄÊ

À
��

� � � ДК – довгострокові кредити на початок чи 
кінець періоду (р. 1510);
КК – короткострокові кредити на початок чи 
кінець періоду (р. 1600);
КВВ – комерційні векселі видані на початок чи 
кінець періоду (р. 1605);
КЗДКп, КЗДКк – короткострокова 
заборгованість за довгостроковими кредитами 
на початок чи кінець періоду (р. 1610);
А – активи на початок чи кінець пероду 
(р.1300) 

6 Операційна 
рентабельність активів 
ОРа

ÎÐà
Ï

ÂÊ ÏÊ ÂÊ ÏÊ
î

ï ï Ê Ê

�
�

� � �� �
100

2
%

/

ПКп=ДКп+ККп+КВВп+КЗДКп
ПКк=ДКк+ККк+КВВк+КЗДКк

ДКп, ДКк – довгострокові кредити відповідно 
на початок (р. 1510, г.3) і кінець (р. 1510, г.4) 
періоду;
ККп, ККк – короткострокові кредити відповідно 
на початок (р. 1600, г.3) і кінець (р. 1600, г.4) 
періоду;
КВВп, КВВк – комерційні векселі, видані на 
початок (р. 1605, г.3) і кінець (р. 1605, г.4) 
періоду;
КЗДКп, КЗДКк – короткострокова 
заборгованість за довгостроковими кредитами 
відповідно на початок (р. 1610, г.3) і кінець 
(р. 1610, г.4) періоду

7 Коефіцієнт поточної 
ліквідності (Кпл) Êïë

ÎÀ
ÏÇç

=
ОА – оборотні активі на початок чи кінець 
періоду (р. 1195);
ПЗЗ – поточні зобов’язання і забезпечення на 
початок чи кінець періоду– (р. 1695)
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Для оцінки цільового використання тезаврованого 
прибутку і амортизаційних відрахувань розроблена 
відповідна блок-схема, наведена на рис. 3.

У блок-схемі використані такі умовні позначення:
ЧГПо – чистий грошовий потік від операційної 

діяльності;
Êàê

ïàâ  – коефіцієнт акумуляції тезаврованого при-
бутку і амортизаційних відрахувань для фінансування 
капітальних інвестицій (рядок 2 табл. 3);

Êàê
ÀÂ  – коефіцієнт акумуляції амортизаційних від-

рахувань для фінансування капітальних інвестицій 
(рядок 3 табл. 3);

ТП – тезаврований прибуток;
АВ – амортизаційні відрахування.
За першим варіантом чистий грошовий потік у звіт-

ному періоді має від’ємне значення, тобто тезаврова-
ний прибуток і амортизаційні відрахування повністю 
використані за нецільовим призначенням, а саме для 
покриття додаткових потреб операційної діяльності.

Наступні варіанти характеризуються позитивним 
значенням чистого грошового потоку. Якщо коефіцієнт 
акумуляції тезаврованого прибутку й амортизаційних 
відрахувань менший за одиницю або дорівнює їй, то 
власні джерела фінансування інвестиційної діяльності 
повністю використовуються за цільовим призначенням 
(варіант 2).

За значення Êàê
ïàâ >1 тезаврований прибуток і амор-

тизаційні відрахування частково збережені для фінансу-
вання інвестиційної діяльності. При цьому якщо коефі-
цієнт акумуляції амортизаційних відрахувань менший 
за одиницю, то амортизаційні відрахування повністю 
збережені, а тезаврований прибуток збережено част-
ково у сумі ЧГПо-АВ (варіант 3). Якщо ж Êàê

ÀÂ =1, то 
збережені тільки амортизаційні відрахування (варі-
ант 4). І, насамкінець, за значення коефіцієнта, біль-
шого за одиницю, для покриття потреб інвестиційної 
діяльності збережена тільки частина 
амортизаційних відрахувань у сумі 
чистого грошового потоку від опера-
ційної діяльності (варіант 5). Тезавро-
ваний прибуток і частково амортиза-
ційні відрахування у сумі АВ-ЧГПо 
спрямовані на покриття додаткових 
потреб операційної діяльності.

За наведеним алгоритмом може 
бути розрахована сума внутрішніх 
джерел фінансування інвестиційних 
витрат, акумульована для цільового 
використання. Відношення її до витрат 
на придбання необоротних активів 
характеризує можливості самофінан-
сування підприємством інвестиційної 
діяльності (рядок 4 табл. 3).

Можливості запозичення коштів 
для фінансування потреб інвестицій-
ної діяльності характеризують такі 
показники, як коефіцієнт концентра-
ції позикового капіталу, операційна 
рентабельність активів, коефіцієнт 
поточної ліквідності.

Коефіцієнт концентрації позико-
вого капіталу оцінює частку пози-
кових коштів (довго- і коротко-
строкових) у загальній сумі активів 

підприємства (рядок 5 табл. 3). Як свідчить досвід 
високорозвинених країн, краще підтримували частку 
позикового капіталу на рівні 40% [6]. Зважаючи на зна-
чний рівень ризиків, гранична частка позикового капі-
талу в Україні повинна бути нижчою. Високий рівень 
коефіцієнта концентрації свідчить про обмежені мож-
ливості нових запозичень, що може призвести до стри-
мування інвестиційної активності у майбутньому.

На запозичення коштів впливають ставки за кре-
дитами, тому доцільно оцінити можливості сплати 
процентів за ними. Для цього доцільно скористатися 
показником операційної рентабельності активів, яка 
визначається відношенням прибутку від операційної 
діяльності до середньої вартості активів підприємства 
(без урахування кредиторської заборгованості та забез-
печень) (рядок 6 табл. 3). Якщо рентабельність переви-
щує ставки за кредитами, то підприємство має можли-
вості сплачувати проценти за позиченими коштами, а 
отже, активізувати інвестиційну активність.

Насамкінець, можливості запозичення коротко-
строкових кредитів характеризує коефіцієнт поточної 
ліквідності (рядок 7 табл. 3). Якщо його значення не 
перевищує одиницю, то оборотних активів недостат-
ньо для погашення поточних зобов’язань. Додатковим 
джерелом їх повного відшкодування стають необоротні 
активі, що є сигналом про фінансову кризу на підприєм-
стві. Тому інвестиційна активність може підтримуватися 
і збільшуватися за рахунок короткострокових кредитів 
за умови, що коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює 
або перевищує нормативне значення, яке становить 2.

Висновки. Запропонована методика дає змогу 
комплексно оцінити поточний стан інвестиційної 
активності підприємства, визначити її перспективи, 
а отже, стати важливим інструментом прийняття 
рішень у сфері управління реальними і фінансовими 
інвестиціями. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму оцінки цільового використання 
тезаврованого прибутку і амортизаційних відрахувань
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ  
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ:  

ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Швець Ю.О. Управління грошовими потоками від операційної діяльності промислових підпри-
ємств: чинники впливу та напрями вдосконалення. У статті проаналізовано теоретичні основи та осо-
бливості управління грошовими потоками на підприємствах. Виокремлено основні зовнішні та внутрішні 
фінансові чинники впливу на грошові потоки від операційної діяльності підприємства. Здійснено аналіз 
господарської діяльності підприємств України. Проведено дослідження грошових потоків промислових під-
приємств у розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Запропоновано основні напрями 
поліпшення управління грошовими потоками від операційної діяльності на промислових підприємствах.

Ключові слова: грошові потоки, управління грошовими потоками, чистий грошовий потік, операційна 
діяльність, внутрішні чинники, зовнішні чинники, промислові підприємства.

Швец Ю.А. Управление денежными потоками от операционной деятельности промышленных 
предприятий: факторы влияния и направления совершенствования. В статье проанализированы тео-
ретические основы и особенности управления денежными потоками на предприятиях. Выделены основные 
внешние и внутренние финансовые факторы влияния на денежные потоки от операционной деятельности 
предприятия. Осуществлен анализ хозяйственной деятельности предприятий Украины. Проведено исследо-
вание денежных потоков промышленных предприятий в разрезе операционной, финансовой и инвестици-
онной деятельности. Предложены основные направления улучшения управления денежными потоками от 
операционной деятельности на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: денежные потоки, управление денежными потоками, чистый денежный поток, опера-
ционная деятельность, внутренние факторы, внешние факторы, промышленные предприятия.

Shvets Y.O. Management of cash flows from operating activities of industrial enterprises: factors of influ-
ence and directions of improvement. The article analyzes the theoretical bases and peculiarities of cash flow man-
agement at enterprises. The main external and internal financial factors of influence on cash flows from operating 
activity of the enterprise are distinguished. The analysis of economic activity of enterprises of Ukraine is carried out. 
The research of cash flows of industrial enterprises in the context of operational, financial and investment activity 
was conducted. The main directions of improvement of cash flow management from operating activities at industrial 
enterprises are offered.

Key words: cash flows, cash flow management, net cash flow, operating activity, internal factors, external fac-
tors, industrial enterprises.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення функ-
ціонування та розвиток промислових підприємств 
пов’язані з рухом грошових коштів, залученням вну-

трішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів. Про-
ведення дослідження процесу та механізму грошо-
вих потоків є важливим елементом у діяльності всіх 
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Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «грошовий потік»

Вчений Сутність поняття

І.О. Бланк Грошовий потік – це сукупність розподілених надходжень і виплат грошових коштів протягом 
деякого періоду, який виникає у процесі господарської діяльності та пов'язаний із ризиком. 

В. Бочаров
Грошовий потік – це рух грошових кошів, який спрямований до нуля, адже негативний 
результат діяльності підприємства повинен компенсуватися позитивним для уникнення ситуації 
банкрутства. 

Є. Брігхем Грошовий потік – це чисті грошові кошти, що надходять на підприємство чи витрачаються 
протягом установленого періоду. 

О. Дзюблюк Грошовий потік – це основне джерело покриття наявної заборгованості та спосіб оцінки рівня 
кредитоспроможності.

Л.О. Лігоненко та 
Г.В. Ситник 

Грошовий потік – це система розподілених у часі надходжень та видатків грошових коштів у 
процесі господарської діяльності підприємства, які супроводжують рух вартості. 

А.М. Поддерьогін Грошовий потік є послідовністю розподілених у часі подій, які пов'язані з процесом зміни власника 
грошових коштів у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між економічними агентами.

В. Ясишена Грошовий потік – це надходження і видатки грошових коштів та їхніх еквівалентів у процесі 
господарської діяльності, рух яких пов'язаний із чинниками часу, простору, ризику. 

Джерело: розроблено автором на основі [3; 5; 7–10]

суб’єктів господарювання, адже саме це визначає ефек-
тивність їхнього функціонування. За умови здійснення 
управління грошовими потоками можливо більш раці-
онально й економічно використовувати ресурси під-
приємства, налагодити його виробничо-господарську 
діяльність. Окрім того, здійснення своєчасного управ-
ління грошовими потоками від операційної діяльності 
на підприємстві дасть змогу провести прогнозування 
вхідних грошових надходжень, оцінити можливість 
надходження доходів у майбутніх періодах, раціо-
нально використовувати наявні ресурси, спланувати 
процес виробництва продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження сутності грошових потоків підприємства, 
методів управління грошовими потоками наведено в 
працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Важли-
вий внесок у дослідження означених питань зробили 
такі економісти, як Н.С. Барабаш, М.О. Никонович [1], 
Г.В. Кошельок [2], Л.О. Лігоненко [3], О.Є. Майборода, 
О.В. Майборода, О.В. Реплюк [4], О.О. Олійник [5], 
А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький [7], О.Р. Сер-
гєєва [8], М.Ю. Чік [9], В. Ясишена [10], які досліджу-
вали саме методи та чинники впливу та управління 
грошовими потоками на підприємстві. Незважаючи на 
вагомий внесок дослідників, не вироблено єдиного під-
ходу до визначення методів оцінки та чинників впливу 
на грошові потоки. Також невирішеним питанням є 
визначення напрямів поліпшення управління грошо-
вими потоками від операційної діяльності на промис-
лових підприємствах, що підтверджує актуальність 
дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є ана-
ліз наявних підходів учених до визначення поняття 
«грошовий потік», визначення основних чинників 
впливу на формування грошових потоків від опера-
ційної діяльності, дослідження грошового потоку від 
операційної діяльності на підприємствах та розро-
блення напрямів удосконалення управління грошо-
вими потоками.

Виклад основного матеріалу. Одна з найголовні-
ших умов стабільності підприємства та його фінансо-
вого стану – раціональне використання грошових над-
ходжень. Якщо на підприємстві відсутні мінімально 

необхідні запаси грошових ресурсів, то це свідчить 
про наявні фінансові труднощі. Водночас наявність 
значного обсягу цих коштів свідчить про неефективне 
їх використання у діяльності підприємства. Раціо-
нальне і правильне використання грошових коштів 
забезпечує безперервність функціонування підпри-
ємства, своєчасне виконання планів, реалізацію про-
дукції, розподіл прибутку, залучення інвестиційного 
капіталу, що здійснює позитивний вплив на рентабель-
ність та ліквідність, рівень фінансової стійкості. Своєю 
чергою, підвищення ефективності управління грошо-
вими потоками від операційної діяльності має велике 
значення для зростання обсягів виробництва та збуту 
продукції, задоволення потреб покупців, погашення 
заборгованості, налагодження функціонування, зрос-
тання потужності підприємства. 

Сьогодні немає єдиного підходу до визначення 
дефініції «грошовий потік». Проте більшість учених 
стверджує, що грошовий потік складається з двох 
основних складників: «гроші» являють собою саме 
економічну категорію та «потік» являє собою якісну 
ознаку грошей. Для точного визначення терміну «гро-
шовий потік» слід ураховувати ознаки цих двох скла-
дових. Було проведено дослідження наявних підходів 
науковців до визначення сутності поняття «грошовий 
потік», які згруповано в табл. 1. 

На основі аналізу різних точок зору із приводу 
визначення поняття «грошовий потік» виникає необ-
хідність уточнення цього поняття. Варто відзначити, 
що грошовий потік – це безперервний рух грошових 
коштів, що є передумовою ефективного функціону-
вання та розвитку підприємства та який відображає 
рух грошових надходжень, витрат, а також зазнає 
впливу чинників зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, загроз, ризиків, дає змогу оцінити ймовірність 
банкрутства.

Доцільно зазначити про важливість урахування 
чинників, які впливають на зміну грошового потоку. 
Вони можуть бути класифіковані за різними ознаками, 
але основна класифікаційна ознака – поділ на вну-
трішні і зовнішні чинники.

Багато науковців наводять безліч різних чинників 
впливу, але нині єдиний підхід відсутній. Провівши 
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аналіз чинників, які наводять вчені, доцільно виокре-
мити основні чинники впливу на управління грошовим 
потоком від операційної діяльності (табл. 2). 

Наведені чинники безпосередньо впливають на гро-
шові потоки підприємства та є необхідними для ство-
рення інформаційної оперативної бази. Розглянемо 
більш детально кожен із чинників формування грошових 
потоків від операційної діяльності. Зовнішні чинники: 

1. Фінансова політика. Її вплив проявляється у сти-
мулюванні підприємницької активності, обмеженні 
монополізму, регулюванні конкуренції, розробленні 
порядку організації антикризового управління. 

2. Стан фінансової системи. Вона пов’язана зі змі-
нами у фінансовій системі держави. 

3. Податкова політика держави. Будь-які зміни у 
податковому законодавстві позитивно або негативно 
впливають на грошові потоки підприємства. 

4. Кредитна політика. Вхідний грошовий потік фор-
мується, коли підприємство бере кредит, а вихідний – 
коли віддає.

5. Здійснення розрахункових операцій. Організація 
розрахунків підприємства, які беруть участь у розра-
хунках за реалізовані продукцію, товари або послуги. 

6. Цільове фінансування або довгострокові безвід-
соткові позики. Цей чинник формує чистий вхідний 
грошовий потік.

До внутрішніх чинників належать: 
1. Фінансова стратегія підприємства. Вибір підходу 

до управління фінансами підприємства визначає поря-
док залучення коштів із різних джерел і витрачання 
коштів за різними напрямами. 

2. Необхідність інвестицій. Саме вони слугують 
підґрунтям для розширення виробничих можливостей, 
забезпечення конкурентоспроможності, зменшення 
витрат.

3. Залучення інвесторів. Інвестиційно привабливе 
підприємство завжди матиме своїх інвесторів, що 
дасть змогу мати додатковий капітал, сформує вхідний 
грошовий потік. 

4. Амортизаційна політика підприємства. Цей чин-
ник суттєво впливає на обсяг надходження грошових 
коштів шляхом поліпшення виробництва товарів. 

5. Тривалість фінансового циклу. Управління цим 
чинником призводить до можливості впливу на всі 
види діяльності підприємства. 

6. Система розрахунків із контрагентами. За допо-
могою передоплати або авансу формуються як вхідні, 
так і вихідні грошові потоки. 

7. Ризик грошових потоків. Здійснюючи свою діяль-
ність, підприємство завжди йде на ризики, тому для їх 
уникнення необхідно ефективно управляти грошовими 
потоками. 

8. Платоспроможність підприємства. Для під-
тримки платоспроможності підприємства повинні бути 
збалансовані позитивні та негативні грошові потоки. 

9. Вартість капіталу. Грошові потоки являють собою 
механізм регулювання можливої майбутньої вартості 
капіталу.

10. Забезпечення підприємства фінансовими ресур-
сами, що здійснюється на умовах самофінансування, 
кредитування та бюджетного фінансування. 

11. Рівень управління дебіторською заборгованістю 
та виробничими запасами. Для кожного підприємства 
важливо мати надійних покупців, а через це й їх здат-
ність сплачувати дебіторську заборгованість, яка є еле-
ментом формування вхідних потоків підприємства. 

12. Регулювання діяльності підприємства на рівні 
підрозділів, що дасть змогу підвищити ефективність 
використання та розподілу грошових потоків від опе-
раційної діяльності. 

Отже, чинники впливу на процес управління гро-
шовими потоками від операційної діяльності мають 
велике значення для подальшого ефективного викорис-
тання грошових потоків та діяльності підприємства. 

Далі було проведено аналіз основних складників 
операційного грошового потоку на підприємствах 
України [6]. Найбільш вагому частину грошових над-
ходжень на підприємствах займає виручка від реалі-
зації продукції – прибуток від основної операційної 
діяльності. За результатами аналізу динаміки доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за період 2013–2015 рр. спостерігається 
позитивна тенденція до зростання (табл. 3). З даних 
табл. 3 видно, що за досліджуваним показником у 
2015 р. спостерігається позитивний приріст доходів 
за всіма видами економічної діяльності, крім підпри-
ємств, пов'язаних із будівництвом, діяльністю у сфері 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Найбільший 
темп приросту за 2015 р. відзначений у таких галузях 
економіки, як фінансова та страхова діяльність (93,1%), 

Таблиця 2 
Чинники впливу на грошові потоки від операційної діяльності підприємства

Зовнішні Внутрішні
Фінансова політика Фінансова стратегія підприємства
Стан фінансової системи Необхідність інвестицій 
Податкова політика держави Залучення інвесторів, податковий тягар 
Кредитна політика Амортизаційна політика підприємства
Здійснення розрахункових операцій Тривалість фінансового циклу
Цільове фінансування або довгострокові 
безвідсоткові позики

Система розрахунків з контрагентами
Ризик грошових потоків
Платоспроможність підприємства
Вартість капіталу
Забезпечення підприємства фінансовими ресурсами
Рівень управління дебіторською заборгованістю та виробничими запасами

Законодавча база Регулювання діяльності підприємства на рівні підрозділів
Джерело: розроблено автором на основі [4; 7; 10]
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Таблиця 3 
Склад і структура доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

за видами економічної діяльності за період 2013 –2015 рр., млрд. грн.

Показники 2013 р. У % до 
підсумку 2014 р. У % до 

підсум-ку 2015 р. У % до 
підсумку

усього 4334453,1 100 4459702,2 100 5716431,0 100
в тому числі
сільське, лісове та рибне 
господарство 166277,9 3,84 220163,3 4,94 372033,4 6,5

промисловість 1493850,1 34,46 1567714,0 35,15 1917185,6 33,54
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів

1782399,7 41,12 179659,9 4,03 2159334,2 37,77

будівництво 144765,8 3,34 154619,0 3,47 150540,5 2,63
транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 224523,5 5,18 223068,4 5,00 322291,2 5,64

тимчасове розміщування й 
організація харчування 30322,4 0,7 22684,6 0,51 29069,3 0,51

інформація та телекомунікації 94278,2 2,17 105689,6 2,37 141479,6 2,47
фінансова та страхова діяльність 93696,0 2,16 60149,8 1,35 236454,9 4,14
операції з нерухомим майном 61518,0 1,42 66412,9 1,49 90298,1 1,58
професійна, наукова та технічна 
діяльність 164737,8 3,8 159753,4 3,58 206687,6 3,61

діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування

41498,1 0,96 46479,2 1,04 57318,1 1,00

освіта 2490,4 0,06 2353,3 0,052 3101,7 0,054
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 10881,7 0,25 9356,2 0,21 12991,0 0,23

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 13956,9 0,32 17089,7 0,38 6955,5 0,12

надання інших видів послуг 9256,6 0,21 8508,9 0,19 10690,3 0,19
Джерело: розроблено автором на основі [6]

сільське, лісове та рибне господарство (68,9%), тран-
спорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність (44,4%), інформація та телекомунікації 
(33,8%), промисловість (22,3%).

У цілому доход від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за 2014–2015 рр. збільшився на 28,2%, а 
за період 2013–2015 рр. – на 31,8%.

Аналіз структури доходу від реалізації продукції за 
2015 р. показує, що найбільшу питому вагу в загальній 
сумі доходу займають доходи за такими видами діяль-
ності: промисловість – 33,5%; оптова та роздрібна 
торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоци-
клів – 37,77%; сільське, лісове та рибне господарство – 
6,5%; транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – 5,6%. 

Під час формування операційних грошових пото-
ків слід ураховувати те, що підприємства продають 
частину товарів в кредит, тому для визначення суми 
коштів на майбутнє доцільно враховувати дебіторську 
заборгованість. Протягом 2013–2015 рр. спостеріга-
ється стійка тенденція зростання дебіторської забор-
гованості підприємств України. До кінця 2014 р. цей 
показник становив 3 151 253 млн. грн. і збільшився 
порівняно з 2013 р. на 17,2%, що в абсолютному вира-
женні становить 461 914,8 млн. грн. У 2015 р. спосте-
рігається прискорення темпів зростання дебіторської 
заборгованості (на 30,5%), що в абсолютному вира-
женні становить 963 650,2 млн. грн. відносно 2014 р. 

У цілому за період 2013–2015 рр. дебіторська заборго-
ваність суб'єктів господарювання збільшилася на 53% 
(1 425 565 млн. грн). 

Протягом 2013–2015 рр. спостерігається стрімке 
зростання кредиторської заборгованості підприємств 
України. До кінця 2014 р. показник кредиторської 
заборгованості становив 1 733 245 млн. грн. і змен-
шився порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року на 20%, що в абсолютному вираженні становить 
436 605,8 млн. грн. У 2015 р. спостерігається при-
скорення темпів зростання кредиторської заборгова-
ності порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року – на 26%, що в абсолютному вираженні становить 
463 018,4 млн. грн. У цілому за період 2013–2015 рр. 
дебіторська заборгованість підприємств України коли-
валася, адже в 2014 р. цей показник різко впав, але в 
2015 р. наздогнав показники 2013 р., що є досить нега-
тивним явищем для економіки України.

Наявність значних обсягів дебіторської та кре-
диторської заборгованості свідчить про погіршення 
фінансової ситуації на підприємствах України, а також 
про недосконалість системи розрахунків із постачаль-
никами та покупцями. Збільшення дебіторської забор-
гованості слід розглядати, з одного боку, як можливе 
збільшення грошових надходжень, а з іншого – як від-
волікання коштів із господарського обігу, що заважає 
ефективному використанню грошових потоків підпри-
ємств. Збільшення кредиторської заборгованості свід-
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чить про неефективне використання наявних грошо-
вих ресурсів та невміння ними управляти.

Було проведено аналіз показників вхідного та вихід-
ного грошового потоку від операційної діяльності на 
основі даних табл. 4.

Найбільший вплив на формування доходів від опе-
раційної діяльності підприємства здійснюють чис-
тий дохід від реалізації продукції та чисті зароблені 
страхові премії, які характеризують суму грошових 
надходжень підприємства без урахування непрямих 
податків та інших вирахувань із доходу. Спостеріга-
ється позитивна динаміка зростання даного показника 
в 2014–2015 рр. Так, у 2015 р. чистий дохід від реа-
лізації продукції становив 5 164 124,3 млн. грн., що 
на 312 776,8 млн. грн. більше, ніж у попередньому 
році. За період 2013–2015 рр. інші операційні доходи 
збільшилися на 667 901,3 млн. грн. Слід відзначити, 
що грошовий потік від операційної діяльності підпри-
ємств України під впливом динаміки проаналізованих 
показників у період 2013–2015 рр. характеризується 
скороченням вхідних і збільшенням вихідних потоків 
грошових коштів та їх еквівалентів. У 2013–2015 рр. 
відбувається одночасне збільшення як сум надходжень, 
так і сум вибуття грошових коштів суб'єктів господа-
рювання України.

У ході проведеного аналізу руху грошових коштів 
підприємств було з’ясовано, що у їхній фінансовій 
діяльності сформувалася низка проблем, які мають 
вплив не тільки на фінансовий результат, а й на склад-
ники грошового потоку від операційної діяльності, 
тому для вирішення цих проблем необхідно розробити 
напрями поліпшення управління грошовими пото-
ками. До основних напрямів удосконалення управ-
ління грошовими потоками від операційної діяльності 
необхідно віднести: впровадження системи всебічного 
оцінювання фінансового стану потенційних дебіторів, 
їхньої платоспроможності, термінів функціонування, 
диверсифікації клієнтів; визначення максимальної 
суми боргу в цілому та на одного клієнта, викорис-
тання факторингових послуг; постійний моніто-

ринг грошових потоків підприємства, використання 
сучасних методів внутрішньо-фірмового планування; 
постійний контроль термінів оплати та дотримання 
графіків погашення заборгованості за товари, роботи, 
послуги; вдосконалення процедури обліку грошових 
коштів на підприємстві, інформаційного забезпечення 
та здійснення контролю й аналізу, планування і підго-
товки управлінських рішень; удосконалення методики 
аналізу грошових потоків у напрямі обґрунтування 
нормативних обмежень показників; підвищення рівня 
достовірності обліку грошових потоків підприємства 
і формування необхідної звітності; детальний аналіз 
грошових потоків за попередні роки; підвищення рівня 
контролю над грошовими потоками підприємства; 
врахування впливу чинників оточуючого середовища; 
зацікавленість підприємств у результатах діяльності.

Висновки. Таким чином, ефективне та успішне 
функціонування підприємства на ринку можливе за 
умови раціонального управління грошовими пото-
ками. При цьому від урахування чинників оточую-
чого середовища залежить ефективність управління 
грошовими потоками від операційної діяльності, що 
дасть змогу оцінити зовнішні можливості та вну-
трішні резерви щодо формування грошових потоків. 
Варто зауважити, що від якості та результативності 
процесу управління грошовими потоками від опера-
ційної діяльності залежить не тільки фінансова стій-
кість підприємства, а й можливість його подальшого 
розвитку, досягнення високих фінансових результатів 
у довгостроковій перспективі. Запропоновані напрями 
поліпшення управління грошовими потоками дадуть 
змогу підвищити якість прийнятих управлінських 
рішень, а також ефективність використання фінан-
сових ресурсів, ефективність виробництва, погасити 
наявні позики. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати 
на побудову організаційно-економічного механізму 
управління грошовими потоками від операційної 
діяльності підприємства за умови змінності ринкового 
середовища. 
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Щербань О.Д. Характеристика системи фінансового контролінгу на підприємстві. У статті визначе-
но необхідність упровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві з використанням внутріш-
ніх чинників впливу шляхом розроблення та послідовної реалізації власної програми підвищення ефектив-
ності діяльності, а також урахування впливу на неї зовнішніх чинників. Підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання залежить від удосконалення інформаційного забезпечення управлінських функцій 
на базі використання сучасних програмних продуктів. Упровадження автоматизації управління оптимізує за-
стосування системи фінансового контролінгу і підвищує ефективність подальшого її використання. 

Ключові слова: фінансовий контролінг, система, ефективне управління підприємством, чинники, діяль-
ність суб’єктів господарювання, програмне забезпечення, автоматизація управління.

Щербань Е.Д. Характеристика системы финансового контроллинга на предприятии. В статье обо-
значена необходимость введения системы финансового контроллинга на предприятии с использованием 
внутренних факторов влияния путем разработки и последовательной реализации собственной программы 
повышения эффективности деятельности, а также учета влияния внешних факторов. Повышение эффектив-
ности деятельности субъектов хозяйствования зависит от усовершенствования управленческих функций 
на основании использования современных программных продуктов. Внедрение автоматизации управления 
оптимизирует использование системы финансового контроллинга и повышает эффективность дальнейшего 
ее использования.

Ключевые слова: финансовый контроллинг, система, эффективное управление предприятием, факторы, 
деятельность субъектов хозяйствования, программное обеспечение, автоматизация управления. 

Shcherban O.D. Characteristics of the system of financial control in the enterprise. The article determines 
the necessity of introducing a system of financial controlling in an enterprise using internal factors of influence 
through the development and consistent implementation of its own program for improving the efficiency of activi-
ties, as well as taking into account the influence of external factors on it. Improving the effectiveness of business en-
tities depends on improving the information provision of managerial functions based on the use of modern software 
products. The introduction of automation management optimizes the use of financial control system and increases 
the effectiveness of its further use.
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Постановка проблеми. Формування системи 
фінансового контролінгу суб’єктів підприємницької 
діяльності є одним із пріоритетних напрямів підви-
щення економічної ефективності їхньої діяльності в 
сучасних умовах господарювання. Можливі напрями 
реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників для підви-
щення ефективності діяльності підприємств різні за 
мірою впливу, ступенем використання та контролю, 
тому для керівників і менеджерів суб'єктів підприєм-
ницької діяльності важливим є детальне знання масш-
табів дії, форм контролю та використання найбільш 
значних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності 
на різних рівнях управління діяльністю підприємств. 
Суб'єкти господарювання повинні постійно контролю-
вати вплив внутрішніх чинників через розроблення та 
послідовну реалізацію власної програми підвищення 
ефективності діяльності, а також ураховувати вплив на 
неї зовнішніх чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження системи фінансового контролінгу на підприєм-
стві розглядається у наукових працях О.О. Терещенко 
[1], Л.Г. Ліпич [2], Л.Є. Пустовіт [3], І.О. Григораш [4], 
В.І. Одноволик [5], Г.О. Партин [6], Г. Тельнова [7], 
В.В. Папп [8] та ін. Проте попри значну кількість праць 
указаних учених проблема конкретизації напрямів дії 
та використання впливу основних внутрішніх і зовніш-
ніх чинників підвищення ефективності діяльності 
суб'єктів господарювання недостатньо досліджена і 
вимагає детального пошуку заходів її вирішення.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в обґрунтуванні необхідності здійснення постійного 
процесу контролю використання внутрішніх чинни-
ків через розроблення та послідовну реалізацію влас-
ної програми підвищення ефективності діяльності, а 
також урахування впливу на неї зовнішніх чинників. 

Виклад основного матеріалу. Підвищення ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання зале-
жить від удосконалення інформаційного забезпечення 
управлінських функцій на базі використання сучасних 
програмних продуктів. Дослідження автоматизації 
управління значно полегшує процес упровадження і 
підвищує ефективність подальшого використання цієї 
системи. Основними напрямами дії чинників є [1]: 

1) технологія. Технологічні нововведення, осо-
бливо сучасні форми автоматизації та інформаційних 
технологій, справляють найістотніший вплив на рівень 
і динаміку ефективності виробництва продукції. За 
принципом ланцюгової реакції вони спричиняють сут-
тєві (нерідко докорінні) зміни в технічному рівні та 
продуктивності технологічного устаткування, методах 
і формах організації трудових процесів, підготовці та 
кваліфікації кадрів тощо;

2) устаткування, якому належить провідне місце в 
програмі підвищення ефективності передусім вироб-
ничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарю-
вання. Продуктивність діючого устаткування залежить 
не тільки від його технічного рівня, а й від належної 
організації ремонтно-технічного обслуговування, 
оптимальних строків експлуатації, змінності роботи, 
завантаження в часі тощо; 

3) матеріали та енергія, що позитивно впливають 
на рівень ефективності діяльності, якщо розв'язуються 
проблеми ресурсозбереження, зниження матеріало-
місткості та енергоємності продукції, раціоналізується 

управління запасами матеріальних ресурсів і джере-
лами постачання;

4) працівники. Основним джерелом і визначальним 
чинником зростання ефективності діяльності є праців-
ники: керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. 
Ділові якості працівників, підвищення продуктивності 
їхньої праці багато в чому зумовлюються дійовим 
мотиваційним механізмом на підприємстві, підтри-
манням сприятливого соціального мікроклімату в тру-
довому колективі;

6) організація і системи. Єдність трудового колек-
тиву, раціональне делегування відповідальності, 
належні норми керування характеризують добру орга-
нізацію діяльності підприємства, що забезпечує необ-
хідну спеціалізацію та координацію управлінських 
процесів, а отже, вищий рівень ефективності (про-
дуктивності) будь-якої складної виробничо-господар-
ської системи. При цьому остання для підтримування 
високої ефективності господарювання має бути дина-
мічною та гнучкою, періодично реформуватися відпо-
відно до нових завдань, що постають за зміни ситуації 
на ринку;

7) методи роботи. За переважання трудомістких 
процесів досконаліші методи роботи стають достат-
ньо перспективними для забезпечення зростання 
ефективності діяльності підприємства. Постійне вдо-
сконалення методів праці передбачає систематичний 
аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підви-
щення кваліфікації кадрів, узагальнення та викорис-
тання нагромадженого на інших підприємствах пози-
тивного досвіду;

8) стиль управління, що поєднує професійну ком-
петентність, діловитість і високу етику взаємовідносин 
між людьми, практично впливає на всі напрями діяль-
ності підприємства. Від нього залежить те, якою мірою 
враховуватимуться зовнішні чинники зростання ефек-
тивності діяльності на підприємстві. Належний стиль 
управління як складовий елемент сучасного менедж-
менту є дійовим чинником підвищення ефективності 
діяльності будь-якого підприємства, кожної підприєм-
ницької структури;

9) державна економічна й соціальна політика, яка 
істотно впливає на ефективність суспільного виробни-
цтва. Основними її елементами є: 

а) практична діяльність владних структур; 
б) різноманітні види законодавства (законотворча 

діяльність); 
в) фінансові інструменти (заходи, стимули); 
г) економічні правила та нормативи (регулювання 

доходів і оплати праці, контроль над рівнем цін, ліцен-
зування окремих видів діяльності);

д) ринкова, виробнича й соціальна інфраструктура;
е) макроекономічні структурні зміни; 
є) програми приватизації державних підприємств; 
ж) комерціалізація організаційних структур неви-

робничої сфери;
10) інфраструктура. Важливою передумовою зрос-

тання ефективності діяльності підприємств є достат-
ній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій 
ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. 
Нині всі підприємницькі структури користуються 
послугами інноваційних фондів і комерційних банків, 
бірж (товарно-сировинних, фондових, праці) та інших 
інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній 
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вплив на результативність діяльності підприємств 
справляє належний розвиток виробничої інфраструк-
тури (комунікацій, спеціалізованих інформаційних 
систем, транспорту, торгівлі тощо). Вирішальне зна-
чення для ефективного розвитку всіх структурних еле-
ментів економіки має наявність широкої мережі уста-
нов соціальної інфраструктури.

Сьогодні в Україні створюється нова економічна 
система, основана на ринкових відносинах. Підви-
щення ефективності функціонування господарюючих 
суб’єктів залежить від удосконалення інформаційного 
забезпечення управлінських функцій на базі викорис-
тання сучасних програмних продуктів. Якісних змін 
потребують усі важелі управління, у тому числі облік 
і аналіз. 

Сучасний ринок програмного забезпечення та 
інформаційно- розробницьких послуг дає змогу 
суб’єктам господарської діяльності вибрати один із 
двох шляхів комплексної автоматизації [2]. 

Перший полягає у розробленні власного програм-
ного забезпечення. Перевагою цього методу є повна 
адекватність створеного програмного продукту пред-
метній сфері і точність відображення особливостей 
організаційної структури, напрямів діяльності та 
інформаційних потреб усіх рівнів ієрархічної системи 
управління. Недоліками можна назвати недостатню 
універсальність та модифікаційну здатність власної 
програмної розробки, а також порівняно високу вар-
тість проектування, програмування, впровадження і 
супроводу. 

Другий шлях – це вибір і придбання універсальної 
бухгалтерської програми, генерування і налагодження 
її основних процедур відповідно до форми обліку, сис-
теми документообігу, розподілу повноважень і аналі-
тичних потреб підприємства [3].

Впровадження системи автоматизації управління, 
як і будь-яке важливе перетворення на підприємстві, 
є складним процесом. Деякі проблеми, що виника-
ють під час упровадження системи, достатньо добре 
вивчені, формалізовані й мають ефективні методології 
рішення. Своєчасне вивчення цих проблем і підготовка 
до них значно полегшують процес упровадження і 
підвищують ефективність подальшого використання 
системи.

Перш ніж приступати до впровадження системи 
автоматизації на підприємстві, необхідно провести 
часткову реорганізацію його структури і технологій 
ведення бізнесу, тому необхідне повне і достовірне 
обстеження підприємства в усіх аспектах його діяль-
ності. На основі висновку, отриманого в результаті 
обстеження, будується вся подальша схема побудови 
корпоративної інформаційної системи [4].

Впровадження системи автоматизації вносить 
істотні зміни в управління бізнес-процесами. Кожний 
документ, що відображає в інформаційному полі течію 
або завершення того або іншого крізного бізнес-про-
цесу, в інтегрованій системі створюється автоматично 
на підставі первинного документа, що відкрив процес. 
Співробітники, відповідальні за цей бізнес-процес, 
лише контролюють і за необхідності вносять зміни у 
позиції побудованих системою документів

У цілому ефективність використання інформаційних 
систем зумовлюється дією низки чинників організацій-
ного, інформаційного й економічного характеру [5]. 

Організаційний ефект виявляється у звільненні 
працівників від рутинних операцій із систематизації 
та групування даних, численних розрахунків і записів 
у реєстри та іншу документацію, звірення показників, 
збільшивши тим самим час для проведення аналізу й 
оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень. 

Інформаційний чинник ефективності виражається у 
підвищенні рівня поінформованості персоналу. 

Економічний чинник виявляється у тому, що в про-
цесі автоматизації аналітико-обчислювальних робіт 
досягається зниження трудомісткості окремих опе-
рацій, зростання продуктивності і поліпшення умов 
праці окремих працівників, підвищення оперативності, 
включаючи підготовку звітності за постійно зроста-
ючого обсягу первинної документації без збільшення 
чисельності персоналу тощо.

Отже, економічна ефективність складається з двох 
основних компонентів: 

1) удосконалення виробничої, господарської і 
фінансової діяльності; 

2) скорочення витрат на проведення обчислюваль-
них операцій.

Під час поетапного переходу до створення інфор-
маційної системи потрібен цілеспрямований вибір 
програмного забезпечення, який повинен спиратися 
на системну комплексну оцінку. Проблема полягає у 
тому, що система має задовольняти кілька вимог: бути 
достатньо функціональною, завершеною з погляду 
обліку (автоматизації обліку), бути універсальною, 
тобто враховувати специфіку галузевих особливостей 
підприємств. Має бути продумана проблема інтенси-
фікації автоматизації цілісного управлінського обліку 
фінансово-економічних служб [6].

Сучасне програмне забезпечення будується відпо-
відно до вимог, принципів і методів ведення обліку, 
облікового забезпечення виходячи з можливостей 
сучасної техніки. Вітчизняні програмні продукти, 
призначені для обліку на малих підприємствах, пови-
нні відповідати основним функціональним облі-
ковим вимогам, мати можливість проводити облі-
кову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи 
національні специфічні риси підприємств (галузь 
діяльності, розмір і форму власності підприємства). 
Саме ці моменти мають якісно характеризувати про-
грамний продукт автоматизації інформаційної бази 
контролінгу підприємства, тому можливості бухгал-
терських програм можуть слугувати критерієм для 
їх якісних оцінок і вибору для застосування малими 
підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести 
можливість програмного забезпечення інформацій-
ної бази [7]: 

1) вести синтетичний та аналітичний облік акти-
вів, капіталу, зобов'язань з елементами управлінського 
обліку; 

2) формувати фінансову, податкову, статистичну 
звітність; 

3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб 
ведення господарської діяльності; 

4) на базі даних можливостей проводити автома-
тизований аналіз-прогноз і контроль над діяльністю 
підприємства. 

Наведені оціночні компоненти інформаційної бази 
мають включати можливість ведення первинного 
обліку та складання різних форм первинних доку-
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ментів, реєстрів бухгалтерського обліку, формувати 
оборотну відомість, бухгалтерські реєстри малих під-
приємств тощо. За таким критеріями можна відібрати 
приблизно 110 показників. 

Окрім того, програмне забезпечення має задоволь-
няти відповідні технічні, комерційні та ергономічні 
потреби [8].

До технічних характеристик слід віднести: 
1) невибагливість до комп'ютерних систем; 
2) швидкість виконання поставлених завдань; 
3) можливість редагування бухгалтерських форм 

персоналом бухгалтерії залежно від змін на законодав-
чому рівні, від потреб управління підприємством; 

4) обмін даними з іншим програмним забезпеченням; 
5) обмін інформацією через мережу; 
6) надійний захист і збереження інформації; 
7) заміну програми (поновлення версії). 

Щодо комерційних характеристик, то їх має забез-
печити фірма-виробник або фірма-постачальник, це:

1) ціна програми; 
2) документація; 
3) супровід програмного забезпечення (навчання, 

консультації, післяреалізаційний сервіс) тощо. 
Висновки. Реформа методів управління еконо-

мічними об'єктами спричинила перебудову організа-
ції процесу автоматизації управлінської діяльності, а 
також необхідність у систематизації знань, що стосу-
ються науково-практичної сфери та розвитку методич-
ного аспекту процесу створення і практики викорис-
тання нових інформаційних технологій у менеджменті. 
Ергономічні вимоги до бухгалтерських програм мають 
задовольняти характеристики щодо зручності у корис-
туванні програмою та чіткості й однозначності сприй-
няття інформації менеджерами підприємства.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО  
ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Яворська О.Г. Соціальний капітал підприємств середнього та малого бізнесу сфери туризму та 
індустрії гостинності. У статті висвітлено поняття соціального капіталу підприємств малого та середнього 
бізнесу у сфері туризму та індустрії гостинності. Для подолання перепон розвитку даних суб’єктів гос-
подарювання запропоновано модель соціального капіталу підприємства та проаналізовано провідний со-
ціальний індикатор людського потенціалу: сучасні стандарти професійної фахової підготовки та престиж 
туристичної освіти.

Ключові слова: соціальний капітал підприємства, туризм, гостинність.
Яворская О.Г. Социальный капитал предприятий среднего и малого бизнеса сферы туризма и ин-

дустрии гостеприимства. В статье отражено понятие социального капитала предприятий малого и средне-
го бизнеса в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Для преодоления препятствий развития данных 
предприятий предложена модель социального капитала организации и проанализирован важный социоин-
дикатор человеческого потенциала: стандарт и роль профессионального туристического образования.

Ключевые слова: социальный капитал предприятия, туризм, гостеприимство.
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Yavorska O.G. The social capital of the small and medium-sized enterprises of tourism and hospitality ser-
vice. In the article consept of “social capital” of the small and medium-sized enterprises of tourism and hospitality ser-
vice are set. The study aims to identify the aspects of social capital, which have a significant impact on the value of the 
small and medium-sized enterprises. There are some barriers to the development of small and medium-sized enterprises, 
so the article investigates the impact of social capital in creating competitive advantages of the companies operating 
in the service industry. The bisiness model of social capital of service indastry is offered. The article presents the most 
important indicator of the social potential of enterprises – the human indicator: standard and prestige of the education.

Key words: social capital, tourism, hospitality service.

Постановка проблеми. Активний інтерес до фено-
мену соціального капіталу з боку дослідників та вчених 
зумовлений необхідністю осмислення ролі людських 
ресурсів та оцінки їх значущості в розвитку країни, 
регіонів, а також суб'єктів підприємницької діяльності. 
Нестача соціального капіталу э однією з основних 
причин економічних невдач та перешкод на шляху до 
високорозвиненої соціально орієнтованої економіки 
України, оскільки ключовим компонентом у зміцненні 
інноваційного функціонального складника соціального 
капіталу України є сектор малого та середнього підпри-
ємництва (60% підприємств середнього та малого біз-
несу в розвинених країнах є інноваційно активними) 
[11, с. 50]. Актуальність теми зумовлена необхідністю 
примноження соціального капіталу підприємств саме 
цієї сфери бізнесу та використанням нематеріальних 
активів суб'єктами господарювання як дієвого ресурсу 
сучасного інноваційного розвитку постіндустріального 
суспільства. Проблема поліпшення роботи та розвитку 
саме цих підприємницьких структур у сервісній сфері 
економіки країни є найактуальнішою. Нами були взяті 
для аналізу підприємства сфери послуг – туристичні 
фірми та суб'єкти підприємницької діяльності індустрії 
гостинності – також з огляду на наявність публікацій із 
проблем розвитку науко- та ресурсомістких виробництв, 
тоді як компанії сфери послуг в Україні залишаються 
поза активною увагою науковців. Між тим серед пере-
ваг малого бізнесу сфери туризму та індустрії гостин-
ності можна вказати високу гнучкість, оперативність у 
прийнятті рішень, інтерес до нововведень у сфері управ-
лінської діяльності та порівняно низькі витрати з управ-
ління, швидку адаптивність до ринкового середовища та 
місцевих умов, швидкий обіг капіталу тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прийма-
ючи думку Ю.Р. Мішина, що пріоритетність упрова-
дження категорії «соціальний капітал» у науковий обіг в 
Україні належить професору А. Колодій на початку ХХІ 
ст., беззаперечним убачається факт доволі короткої історії 
розвитку вітчизняної концепції соціального капіталу [9]. 
У зарубіжній економічній науці період від появи власне 
терміну «соціальний капітал» у 1920 р. в праці Л.Дж. 
Ганіфана та теоретичних розробок із даного питання 
(напрацювання Ф. Тенніса, М. Вебера Е. Дюркгєйма та 
ін.) тривав значно довше і сьогодні представлений кла-
сичними працями П. Бурд’є, Дж. Коулмана, Ф. Фукуями, 
Р. Патнема, Г. Беккера, М. Шиффа, М. Олсоната та бага-
тьох інших. В іноземних виданнях кількість публікацій 
з означеного питання впродовж 1995–2000 рр. збіль-
шилася у 5,5 рази, а порівняно з 1995 р. та початкy ХХІ 
ст. – більш ніж у вісім разів [2]. Значне підвищення інтер-
есу до концепції соціального капіталу в останній період 
підтверджується швидким зростанням цитувань із даної 
проблематики не лише за кордоном, а й в Україні. Зна-
чущість соціального капіталу як чинника, що сприяє роз-

витку сучасної економіки, підвищенню інноваційності, 
конкурентоздатності, зменшенню трансакційних витрат, 
більш ефективному використанню інших нематеріаль-
них видів капіталу, дії соціального капіталу на різних 
рівнях (мікро-, мезо- та макрорівні), засвідчують праці 
О.М. Собко, О.А. Грішнової, Г.К. Волчкової, А.Р. Дунської, 
Г.П. Жалдак, Ю.В. Дем’яненко, Л.Г. Смоляр, А.А. Холімон, 
М.М. Бойко, І.Ю. Кочуми, Л.В. Діденко, А.Л. Баланди, 
В.І. Надраги, О.В. Степанової, Л.В. Діденко, О.В. Грідіна, 
М.В. Рябінчук, Ю.В. Карпенко, М.Д. Лесечко, О.Г. Сидор-
чук та ін. Серед вітчизняних науковців, які займалися 
питаннями розвитку концепції соціального капіталу, слід 
зазначити О.О. Яременка, Ю.К. Зайцева, А.В. Кізілову, 
О.Б. Демків, О.О. Убейволк, Ю.Р. Мішина, І.В. Бриль, 
І.І. Семків, М.С. Широкову, Н.С. Маркову. Ґрунтовне уза-
гальнене зведення функцій соціального капіталу подава-
лося у працях С.А. Сисоєва, А.В. Кізілової, М. Хайкін, 
Ю.В. Карпенко; зокрема, останнім було розкрито сут-
ність функцій соціального капіталу туристичної сфери 
(соціалізації, інформаційна, інтелектуалізації та іннова-
ційного розвитку, суспільно-політична, інституційна, еко-
номічна, обліку та контролю, синергічна та відтворення 
людського капіталу), а також численні дефініції категорії 
«соціальний капітал» та вказано його складові елементи 
[8]. У праці Т. Єнгберса, М. Томпсона та Т. Спалера наве-
дено типологію соціального капіталу, яка включає п'ять 
виокремлених елементів даного активу [1]. 

Між тим, як зазначає Ю.В. Карпенко, теоретико-
методологічні підходи до визначення категорії соціаль-
ного капіталу дотепер мають принципові розбіжності, 
серед науковців не існує єдиного підходу до розгляду 
цієї проблеми [8]. Особливий інтерес в останній 
час становлять дослідження соціального інновацій-
ного капіталу Р.М. Кантера, А. Хабіш, Хр.Р.Л. Адауї, 
М. Мак-Ілрея. Ґрунтовна модель соціального капіталу 
підприємств запропонована О.М. Собко [10]. Проте 
для сфери туризму та індустрії туризму на рівні органі-
зації даний вид капіталу не мав конкретного розгляду. 
Аналіз наявних вибудов нематеріальних видів капіталу 
підприємств засвідчує, що загалом моделі соціального 
капіталу представлені у вигляді ієрархії набору струк-
турних елементів. Нами з урахуванням специфіки 
роботи та структурної організації суб’єктів підприєм-
ницької діяльності у сфері туризму та індустрії гос-
тинності малого та середнього бізнесу пропонується 
модель у вигляді взаємодіючих динамічних структур 
нематеріальних видів капіталу на рівні підприємства.

Формулювання цілей статті. Мета статті – пред-
ставлення авторської моделі соціального капіталу під-
приємств сфери послуг, зокрема під час формування та 
розвитку мережевої форми організації в господарській 
практиці вітчизняного туристичного бiзнесу.

Виклад основного матеріалу. У структурі суб’єктів 
туристичної діяльності України туркомпанії (туро-
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ператори) становлять лише 15,7%, що засвідчує зна-
чне превалювання у цій галузі економіки підприємств 
середнього та малого бізнесу, причому аналіз останніх 
засвідчив домінування (95%) саме турагентів, оскільки 
частка суб'єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність, 
становить лише 5%. Згідно зі статистичними даними за 
2016 р., туроператорами було реалізовано 330 340 путі-
вок, турагентами – 491 608 [6]. Відповідно, різниця 
становить 161 268 путівок на користь суб’єктів серед-
нього та малого туристичного бізнесу (така перевага, 
на жаль, сформована значним обсягом реалізації путі-
вок та турів за кордон [6]). Ураховуючи наведені показ-
ники вартості реалізованих суб'єктами господарської 
діяльності туристичних путівок населенню, доходимо 
висновку, що саме турагентами як суб’єктами серед-
нього та малого бізнесу було отримано найвищий при-
буток – 62% [6]. Із загальної кількості діючих станом на 
2016–2017 рр. санаторно-оздоровчих закладів України, 
місць тимчасового розміщення суб'єкти малого бізнесу 
становлять 63–75,2% [6]. Таким чином, провідна роль 
середнього та малого підприємництва у розвитку сфери 
туристичних послуг та гостинності України є незапере-
чною. Отже, проблема поліпшення їхньої роботи та роз-
виток саме цих підприємницьких структур у сервісній 
сфері економіки країни є важливими та актуальними.

Соціальний капітал підприємств малого та серед-
нього бізнесу структурується функціонуванням сис-
теми соціально-трудових та професійних відносин, 
особливість та специфіка яких у сфері туризму та інду-
стрії гостинності зумовлює формування та накопичення 
«горизонтальної площини» соціального капіталу – від-
повідає рівню дій персоналу підприємства в такий спо-
сіб, що їхній соціальний капітал модифікується або 
розширюється, щоб досягти взаємного співробітництва 
у виробництві. Користь від збільшення соціального 
капіталу отримують різні суб’єкти, зокрема й підприєм-
ство. Наявна мережа стосунків та відносин в організації 
здатна підвищувати ефективність праці співробітників 
та складники інтелектуального капіталу підприємства – 
організаційного та людського капіталу підприємства; 
задовольняти соціальні потреби працівників та моти-
вувати їх до творчої й інноваційної діяльності, що, 
власне, забезпечить зростання заробітної плати і самих 
працюючих. Інвестування у соціальний капітал перед-
бачає вкладення у розбудову та підтримання соціальної 
мережі, що виносить актуальність питання наявних 
соціальних норм та цінностей, які декларуються кор-
поративною культурою фірми, підвищення міжособис-
тісної довіри та зменшення трансакційних витрат. Так, 
у ринкових умовах туристичні фірми та суб’єкти гос-
подарської діяльності у сфері гостинності вступають у 
різноманітні відносини з клієнтами, субпідрядниками, 
інвесторами. Характер та економічна результативність 
таких відносин залежать від репутації організації та 
ступеня довіри до працівників. Хоча дослідники пере-
важно виділяють внутрішній та зовнішній соціальний 
капітал підприємства, ми вважаємо, що ці складники 
тісно взаємопов’язані і фактично виступають як одне 
ціле у сфері послуг. Між тим акцентування уваги саме 
на розвитку внутрішнього соціального капіталу під-
приємства, наприклад під час розроблення та поліп-
шення механізму управління персоналу організації є 
доцільним. Проте якщо розглядати соціальний капітал 
як чинник підвищення стабільності існування на ринку 

послуг певної фірми, розроблення стратегії діяльності 
у високодинамічних та змінних умовах оточуючого еко-
номічного середовища соціальний капітал виступає як 
комплексна динамічна та керована соціальна система.

Вартість туристичного продукту та послуг значною 
мірою зумовлена та формується за рахунок професійних 
і особистісних компетенцій персоналу. На думку Ю.В. Кар-
пенко, соціальний капітал підприємств сфери туризму 
має стратегічне значення для успішного функціонування 
суб’єктів підприємницької діяльності даної галузі [8]. 
Цінність соціального капіталу для турагентів та турис-
тичних фірм полягає у забезпеченні більш ефективної 
координації зв'язків з клієнтами та співпраці персоналу у 
часі та просторі. Зростання ж рівня виробничої коопера-
ції примножує соціальний капітал підприємства, резуль-
татом чого стає позитивний синергічний ефект, який ми 
розглядаємо як базис чи основу для скоординованості 
руху інформації, ресурсів, подальшого підвищення сту-
пеня інтеграції та розширення можливостей реалізації 
інноваційних проектів. Сьогодні, на жаль, за наявного 
рівня методологічного інструментарію виміряти тради-
ційними методами та способами власне синергічний 
ефект соціального капіталу не вбачається можливим, 
проте відчути, усвідомити та до певної міри оцінити 
наслідки такого ефекту можливо. Синергічну дію соці-
ального капіталу в роботі суб'єктів господарювання 
малого та середнього бізнесу у сфері туризму та інду-
стрії гостинності можна відчути у формі позитивного 
впливу на поліпшення ефективності роботи персоналу за 
реальними показниками реалізованих послуг, отрима-
ного прибутку тощо; стабілізації та розширення клієнт-
ської бази навіть невеликих підприємств сфери туризму 
та індустрії гостинності; у забезпеченні гармонійного 
характеру проходження процесів, пов'язаних зі струк-
турно-організаційними змінами на підприємстві; при-
множення соціальної компромісності та людської довіри, 
що, власне, забезпечує такий рівень адміністративної 
формалізації професійних стосунків, за якого можливі 
індивідуальна та колективна ініціатива, реалізація твор-
чих потенцій працівників та головне – перехід на іннова-
ційний шлях розвитку підприємства. Приділяється увага 
також і неформальним відносинам в організаціях. Ми 
такі розглядаємо як сукупність цінностей, норм, правил, 
переконань, соціальну мережу, комунікації і т. д., які 
сформувалися без опори на формалізовані та прописані 
корпоративні форми дій. Переважання саме неформаль-
них взаємодій (за умови їх відповідності формальній 
структурі підприємства) під час комунікації працівників 
між собою та з керівництвом підприємства забезпечує 
нормальний та ефективний ритм виробництва турфірми. 
Особливістю дії соціального капіталу підприємств 
середнього та малого бізнесу є розмивання чітких меж 
нематеріальних видів капіталу підприємств сфери 
туризму та індустрії гостинності. Подібне явище, на 
нашу думку не є артефактом, а розглядається як законо-
мірний і незворотній результат соціалізації сучасної еко-
номіки, який саме на рівні невеликих підприємств сфери 
послуг набуває сьогодні найбільш динамічного й яскра-
вого прояву. Погоджуючись із думкою науковців щодо 
динамічної природи людського та, власне, і соціального 
капіталу («всі елементи людського капіталу є динаміч-
ними»), ми йдемо далі у своєму дослідженні [4, с. 36; 
8, с. 116]. У запропонованій нами моделі соціального 
капіталу підприємства (рис. 1) ми намагалися зробити 
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акцент на одночасності та взаємоузгодженості накопи-
чення та розвитку як соціального, так і інших нематері-
альних видів капіталу підприємства у сфері туризму, що 
зумовило графічне представлення наявних взаємозв'язків 
між нематеріальними активами підприємства у формі 
складових частин єдиного цілого, ядром якого виступає 
соціальний капітал. Між «серцевиною» – соціальним 
капіталом підприємства та людським, клієнтським, 
структурним (структурно-організаційним) капіталом 
перманентно існують взаємні зв'язки. Результатом гар-
монійної взаємодії між соціальним капіталом та будь-
яким іншим нематеріальним активом підприємства ми 
вважаємо набуття певного потенціалу (ресурсу), який 
виступає каталізатором позитивних змін для іншого виду 
капіталу. Далі на основі принципу мультиплікативності 
відбувається генерація нового потенціалу для наступ-
ного виду нематеріального капіталу підприємства. Такий 
рух відбувається й у зворотному напрямі, а також пер-
винно може ініціюватися у будь-якому з нематеріальних 
капіталів підприємства. Таке наше бачення узгоджується 
з поглядами О.А. Грішнової, яка вказує, що соціальний 
капітал позитивно трансформаційний, не є інертно-фік-
сованим і полегшує формування та сприяє більш ефек-
тивній реалізації людського та інтелектуального капіталу 
[5]. Вважаємо, що представлена нами модель найбільш 
подібна до моделей соціального капіталу М. Братніць-
кого та Я. Стрижини, з аналізу якої також убачається 
високий ступінь спорідненості та зв'язку структурного та 
соціального капіталу, та М. Мак-Ілрея – виокремлено в 
структурі соціального капіталу інтерсоціальний капітал, 
який формується клієнтським та партнерським капіта-
лом [10]. Для успішної роботи все більшої ваги набува-
ють такі просоціальні складники бізнесу, як, наприклад, 
корпоративна культура, репутація, бренд, насиченість та 
стійкість соціальних зв’язків, які розглядаються сьогодні 
як цінності соціального капіталу підприємств та органі-
зацій. Особливостями останнього є суспільна природа, 
багатомірність, складність, потенційна здатність прино-
сити надприбутки, взаємовплив та взаємозумовленість з 
іншими видами капіталу тощо. Сучасні ІТ-технології 
дають змогу здешевити комунікацію та спростити про-
цес формування організації, швидко урізноманітнити 
напрями її діяльності. Прискорення інформатизації сьо-
годні є найбільш проявленим вектором впливу на соці-

альний капітал шляхом реалізації інноваційних мереже-
вих форм організації, які сприяють підвищенню 
економічної ефективності внутрішньофірмового 
менеджменту та міжорганізаційним взаємодіям. Таким 
чином, зростання деяких чинників ефективності підпри-
ємств, зокрема підвищення продуктивності праці (кому-
нікативний, мотиваційний, креативний та інші чинники), 
не можуть бути обґрунтовані виключно технологічними 
інноваціями чи поліпшенням динаміки матеріального 
виробництва. З огляду на значущість та специфіку фор-
мування клієнтського капіталу середніх та малих підпри-
ємств сфери туризму та індустрії туризму вважаємо 
надати йому статус рівноцінного структурного елементу 
в загальному складнику нематеріального капіталу під-
приємства. Подібної думки дотримуються і Т.А. Дере-
вянко та Т.Г. Данилова, які зазначають, що вартість люд-
ського капіталу не знайшла свого повного відображення 
у балансовій вартості підприємств, і пропонують запро-
вадити комплексний показник працівника згідно з ієрар-
хічною моделлю визначення цінності персоналу підпри-
ємства сфери туризму, який визначається його 
професійними та особистісними компетенціями, резуль-
татами праці, відношенням до свого підприємства і фор-
мується залежно від його функціональних обов'язків та 
місця роботи [7]. Для практичного застосування вищеоз-
наченої методики є потреба у вирішенні процедури фор-
мування та отримання знань окремих показників та 
переведення якісних показників у кількісні. Численні 
публікації економістів та науковців останнього періоду 
засвідчують проблему власне як конвертації соціального 
капіталу в інші види капіталу, так і якісних показників 
даного капіталу у кількісні, з якими можна працювати, 
обчислюючи, порівнюючи, оцінюючи, застосовуючи 
давні усталені традиції економічної науки. Показник 
рівня професійної освіти штатних працівників у сфері 
туризму нами обчислюється як частка осіб, які мають 
вищу та середню спеціальну освіту в галузі туризму, від 
загальної кількості трудового персоналу суб'єктів турис-
тичної діяльності. Станом на 2016 р. він становив 46% у 
середньому по даній галузі (із загальної кількості праців-
ників сфери туризму – 9 588 осіб мали спеціальну освіту 
в галузі туризму 4 429 осіб) [6]. Найвищий рівень про-
фесійної освіти був зафіксований серед персоналу 
суб’єктів, які займаються екскурсійною діяльністю, 
фізичних осіб – підприємців – 52%. Дещо нижчим цей 
показник був для співробітників туристичних агентств 
юридичних осіб – 50%. Рівень професійної освіти пра-
цівників туристичних агентств фізичних осіб – підпри-
ємців становив 46,2%. Як видно з даних рис. 2, у най-
більш туристично розвинутих регіонах України (дані по 
Львівській та Одеській областях) частка працівників зі 
спеціальною туристичною освітою вища, чого не можна, 
на жаль, сказати сьогодні про м. Київ. 

Вищеозначені показники рівня професійної освіти 
персоналу та молодих працівників, уважаємо, доцільно 
застосовувати під час оцінки потенційних можливос-
тей реалізації інноваційного розвитку туристичних 
підприємств. Згідно з даними The Travel & Tourism 
Competitiveness Report, Україна, посідаючи 88-е місце 
у загальнотуристичному рейтингу, займає лише 92-е 
за ступенем підготовленості персоналу [3]. У сфері 
середнього та малого туристичного бізнесу доцільно 
забезпечувати процес накопичення соціального капі-
талу та використовувати як стимулятор у розвитку 

Рис. 1. Модель соціального капіталу  
підприємств середнього та малого бізнесу  

сфери туризму та індустрії гостинності 
Джерело: авторська розробка
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внутрішньо- та зовнішньоорганізаційних соціальних 
зв'язків шляхом їх освітньо-професійного нормування 
для підвищення фірмового іміджу підприємств. Укра-
їна займає доволі високе, 35-е, місце за рівнем вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій 
у роботі з клієнтами (for biz-to-consumer transactions) 
проти 104-го місця для укладання бізнес-угод (for biz-
to-biz transactions) [3]. Ці факти свідчать про високий 
ступінь інтеграції соціального та клієнтського капіталу 
підприємств сфери туризму, який також був нами вияв-
лений та відображений у моделі нематеріальних капі-
талів туристичних підприємств. 

Висновки. Динаміка розвитку концепції соціаль-
ного капіталу у ХХІ ст. засвідчує введення даного 
поняття для врахування впливу соціокультурних чин-
ників на економічний розвиток. Аналіз підходів до 
оцінки даного капіталу підприємства вказує на немож-
ливість вироблення єдиної універсальної моделі для 
всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Соціальному 
капіталу підприємств сфери туризму та індустрії гос-
тинності належить провідна роль у генерації позитив-

них змін, які призводять до більш ефективного викорис-
тання інших видів капіталу, отже, його варто розглядати 
як динамічну та рівноцінну складову частину інтелек-
туального капіталу організації. Загалом наявні моделі 
інтелектуального капіталу підприємства можна визна-
чити як продукційні зі структурними складниками у 
вигляді ієрархії з набором показників організації інте-
лектуального капіталу, які не завжди вирішують еко-
номічні проблеми. Для відображення взаємозв’язку, 
взаємозалежності та динамічності структур інтелек-
туального капіталу підприємства пропонуємо ввести 
поняття синергійного, інтегративного та соціального 
елементів управління стійкістю суб’єктів господар-
ської діяльності у формалізованому просторі та розро-
блення моделі операційно-інноваційного та інвестицій-
ного середовища існування підприємств сфери послуг. 
Подальші дослідження з даного напряму мають вирі-
шити питання навколо проблеми теоретичного та прак-
тичного розроблення механізмів, технологій управління 
соціальним капіталом, а також виявлення умов і шляхів 
удосконалення такого управління на рівні підприємств.

 

 

Рис. 2. Середньооблікова кількість штатних працівників та кількість осіб, 
які мають вищу та середню спеціальну освіту в галузі туризму, суб'єктів 

туристичної діяльності за регіонами України у 2016 р. (червоним кольором 
показано кількість осіб, які мають вищу та середню спеціальну освіту) [6]
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ  
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ

Куцаб П.А. Фінансові аспекти активізації транскордонного співробітництва між Україною та 
Польщею. У статті розглянуто окремі аспекти фінансового забезпечення розвитку транскордонного співро-
бітництва (ТКС) України та Польщі. Висвітлено стратегічні напрями реалізації й пріоритетні цілі програми 
транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна». Охарактеризовано найбільш значимі про-
екти реалізації в рамках таких тематичних цілей, як спадщина, безпека, доступність, кордони. Запропоно-
вано індикатори оцінювання рівня фінансового забезпечення транскордонного співробітництва. Розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення методичного інструментарію оцінювання ефективності ТКС.

Ключовi слова: транскордонне співробітництво, тематичні програми, тематичні цілі, проекти, індикато-
ри фінансового забезпечення.

Куцаб П.А. Финансовые аспекты активизации трансграничного сотрудничества между Украиной 
и Польшей. В статье рассмотрены отдельные аспекты финансового обеспечения развития трансграничного 
сотрудничества (ТКС) Украины и Польши. Освещены стратегические направления реализации и приоритет-
ные цели программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина». Охарактеризованы 
наиболее значимые проекты реализации в рамках таких тематических целей, как наследие, безопасность, 
доступность, границы. Предложены индикаторы оценки уровня финансового обеспечения трансграничного 
сотрудничества. Разработаны предложения по совершенствованию методического инструментария оценки 
эффективности ТКС.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, тематические программы, тематические цели, про-
екты, индикаторы финансового обеспечения.

Kutsab P.A. Financial aspects of activation of cross-border cooperation between Ukraine and Poland. 
The article considers some aspects of financial support for the development of cross-border cooperation (TCS) in 
Ukraine and Poland. The strategic directions of implementation and priority objectives of the cross-border coop-
eration program “Poland-Belarus-Ukraine” are highlighted. The most significant implementation projects are de-
scribed in terms of such thematic objectives as: heritage, security, accessibility, borders. The indicators of estimation 
of financial support of cross-border cooperation are offered. Proposals for the improvement of the methodical tools 
for evaluating the efficiency of CBC have been developed.

Key words: cross-border cooperation, thematic programs, thematic objectives, projects, financial security indicators.

Постановка проблеми. В умовах євроконверген-
ції України особливої актуальності набувають питання 
подальшого розвитку прикордонних територій Польщі 
та України через активізацію транскордонного співро-
бітництва й упровадження відповідних програм та про-
ектів. Програма ТКС «Польща – Білорусь – Україна» 
вже значний період часу (понад 15 років) реалізовує прі-
оритетні напрями й тематичні цілі шляхом фінансування 
проектів, грантів та великих інфраструктурних проектів 
через низку тематичних цілей, таких як спадщина, без-
пека, доступність, кордони. Пріоритетним напрямом 
досліджень залишаються питання оцінювання рівня 
фінансового забезпечення транскордонної співпраці й 
розроблення відповідних індикаторів та методичних 

підходів у рамках Європейського фонду регіонального 
розвитку та Європейського інструмента сусідства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослі-
дженнях вітчизняних та зарубіжних учених наявний 
значний науковий доробок, присвячений питанням 
розвитку транскордонного співробітництва, його ефек-
тивності та особливостям реалізації в рамках упрова-
дження конкретних програм та проектів. Вагомими є 
розробки П. Германек, К. Пелс, С. Герферт, З. Варна-
лія, Н. Внукової, В. Кравціва, В. Гоблика, В. Мікловди, 
Н. Мікули, В. Пили, О. Чмир та ін. Основна увага в 
їхніх дослідженнях зосереджена на організаційних та 
економічних особливостях й механізмах здійснення 
транскордонного співробітництва, його місця у реалі-
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зації державної регіональної політики, процесів децен-
тралізації та розвитку інфраструктури в рамках реалі-
зації відповідних тематичних цілей, проектів і програм. 
Разом із тим залишаються недостатньо розробленими в 
теоретичному й прикладному аспектах питання розви-
тку та вдосконалення механізму фінансового забезпе-
чення транскордонного співробітництва.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування сучасних методів реалізації проектів 
і програм транскордонного співробітництва та роз-
роблення пропозицій щодо напрямів активізації його 
фінансового забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Ретроспектива 
впровадження програми транскордонного співробіт-
ництва «Польща – Білорусь – Україна» свідчить, що в 
2004–2006 рр. на фінансування проектів, які у Польщі 
підтримувалися Європейським фондом регіонального 
розвитку, а в Україні – TAСIS, витрачено загальний 
бюджет у розмірі 45,8 млн. євро на фінансування 167 про-
ектів, спрямованих на інтеграцію прикордонних терито-
рій. У 2007–2013 рр. програма реалізувалася за рахунок 
фінансових інструментів Європейського інструмента 
сусідства і партнерства (ЄІСП) з обсягом фінансування 
170 млн. євро в рамках реалізації 117 проектів, спрямова-
них на поліпшення інфраструктури, збереження культур-
ної спадщини, безпеки, освіти, туризму тощо. 

Дія програми на 2014–2020 рр. затверджена у розмірі 
загального бюджету 175,8 млн. євро і становить 16,7% від 
загального обсягу асигнувань транскордонного співробіт-
ництва через фінансування Європейського інструмента 
сусідства (ENI) та Фонду Європейського регіонального 
розвитку (ERDF). 10% загального бюджету Програми 
призначено на технічну допомогу Програми [1].

Вимогою програм міжнародної технічної допомоги 
є співфінансування проектів із боку місцевих коштів. 
Зокрема, у Програмі транскордонного співробітництва 
«Польща – Білорусь – Україна» співфінансування за 
рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших дже-
рел має становити не менше 10% загальної вартості 
проекту [2].

З огляду на це, співфінансування охоплює кошти, 
виділені в рамках ЄІС, державного бюджету, місцевих 
бюджетів та інших джерел. 

Органи управління програмою сформовано з пред-
ставників трьох країн-учасниць із базуванням на управ-
лінському й аудиторському аспектах. До органів управ-
ління віднесено: Спільний моніторинговий комітет 
(СМК); Орган Управління (ОУ), що знаходиться у Мініс-
терстві економічного розвитку Республіки Польща; 
Національний орган (НО) у Польщі, що знаходиться 
у Міністерстві економічного розвитку; Національний 
орган у Білорусі, що знаходиться у Міністерстві закор-
донних справ; Національний орган в Україні, що знахо-
диться у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі; 
Спільний технічний секретаріат (CTC), що знаходиться у 
Центрі європейських проектів Польщі; Представництво 
у Бресті, що знаходиться в організації «Брестський тран-
скордонний інфоцентр»; Представництво у Львові, що 
знаходиться в Інформаційному центрі підтримки тран-
скордонного співробітництва «Добросусідство»; Пред-
ставництво у Жешуві, що знаходиться у Маршалковськiй 
адміністрації Підкарпатського воєводства.

Аудиторський нагляд здійснюється Генеральним 
інспектором із казначейського контролю Міністер-

ства фінансів Республіки Польща та групою аудиторів 
представників країн – учасниць програми.

Основними інструментами реалізації програми є 
проекти, гранти (пропозиції) та великі інфраструк-
турні проекти (LIPS).

Фінансування здійснюється через міжнародні 
фінансові установи та спеціалізовані програми, такі 
Європейський інвестиційний банк, Європейський банк 
реконструкції та розвитку, Банк розвитку Ради Європи 
тощо. Генеральний директорат з економічних та фінан-
сових питань (м. Брюссель) відповідає за реалізацію 
низки програм, їх фінансування та досягнення політич-
них, стратегічних й тематичних цілей. Слід зазначити, 
що Європейський інструмент сусідства (ENI) іденти-
фікує й діє на території прикордонних регіонів, які від-
повідають вимогам NUTS 3 і охоплює програми, які 
відповідають трьом стратегічним цілям та низці тема-
тичних цілей (для країн ЄС – 10 тематичних цілей).

Прикордонні території України, які задіяні в рам-
ках програм транскордонного співробітництва, мають 
додаткові можливості стратегічного розвитку через 
використання Європейського Інструмента сусідства та 
програм транскордонного співробітництва. Зокрема, 
у рамках Програми транскордонного співробітництва 
«Польща – Білорусь – Україна 2014–2020» основними 
з боку України визначено Волинську, Львівську та 
Закарпатську області, з боку Польщі – Підкарпатське 
та Люблінське воєводства. Ця програма спрямована 
на реалізацію Пріоритету 2 «Поліпшення доступності 
регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних 
впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем».

Фінансування Програми транскордонного співро-
бітництва здійснюється з коштів Європейського Союзу 
в рамках Європейського інструменту сусідства (ENI) у 
розмірі 90% – внесок у програму коштів ЄС та 10% – 
кошти бенефіціарів [3]. Розподіл бюджету фінансування 
тематичних цілей Програми наведено на рис. 1.

У рамках тематичної цілі № 1 реалізуються пріо-
ритети: 1.1. Промоція місцевої культури та історії; 1.2. 
Промоція і збереження природної спадщини. Тема-
тична ціль № 2 передбачає такі пріоритети: 2.1. Покра-
щення та розвиток транспортних послуг та інфраструк-
тури; 2.2. Розвиток інфраструктури ІКТ. Тематична 
ціль № 3: 3.1. Підтримка розвитку охорони здоров'я та 
соціальних послуг; 3.2. Вирішення спільних проблем 
безпеки. Тематична ціль № 4: 4.1. Сприяння ефектив-
ності та безпеці кордонів; 4.2. Поліпшення діяльності з 
управління кордонами, митних і візових процедур [4].

Перший конкурс проектів за Програмою транскор-
донного співробітництва «Польща – Білорусь – Укра-
їна 2014–2020 рр.» розпочався 11 жовтня 2016 р. під 
час конференції, яка завершила реалізацію Програми 
на 2007–2013 рр. та розпочала дію на 2014–2020 рр. 
Перший конкурс стосувався всіх тематичних цілей 
програми: спадщини, доступності, безпеки, кордонів 
та всіх їх пріоритетів на суму 112,4 млн. євро. Зокрема, 
на реалізацію тематичної цілі «Спадщина» виділено 
коштів 33,25 млн. євро, «Доступність» – 35,62 млн. євро, 
«Безпека» – 23,25 млн. євро, «Кордони» – 20,28 млн. 
євро. Сума дофінансування кожного з проектів стано-
вила від 100 000 до 2 500 000 євро [5].

Структура розподілу коштів під час реалізації пер-
шого етапу конкурсу проектів у рамках тематичних 
цілей наведено на рис. 2.
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Отже, найбільша частка коштів 
першого етапу конкурсу проектів була 
зосереджена на реалізації тематичних 
цілей «Доступність» та «Спадщина». 

Із 18 проектів вісім за тематич-
ною ціллю «Доступність» стосуються 
партнерства Польщі й України на 
суму 15 637 581,58 євро. Країною реє-
страції більшості проектів є територія 
Польщі і лише два з них зареєстровано 
в Україні, зокрема «Доступне україн-
сько-польське прикордоння: спільні 
дії щодо модернізації дорожньої інф-
раструктури» в сумі 2 227 440,50 євро, 
основним бенефіціаром визначено 
Службу автомобільних доріг у Львів-
ській області. 

Інший проект “SUMCITYNET: 
підвищення доступності та забезпе-
чення сталого розвитку й мобільності 
міст» на суму 531 891,22 євро стосу-
ється польсько-українсько-білорусь-
кої співпраці, а основними бенефіці-
арами визначено FORZA, агенцію зі 
сталого розвитку Карпатського регі-
ону. Слід відзначити, що інші шість 
проектів зареєстровано у Польщі. 
Зокрема, проект із поліпшення 
дорожньої інфраструктури прикор-
донного регіону в районах Замості 
(Польща) та Сокалі (Україна) з про-
суванням екологічних рішень роз-
раховано на суму 2 025 509,74 євро. 
Проект «Дорожнє сполучення на 
польсько-українських кордонах» на 
суму 2 069 400,24 євро передбачає 
основного бенефіціара – громаду с. 
Біляни. Проект поліпшення безпеки 
прикордонної дорожньої інфраструк-
тури м. Хелм та Луцька затверджено 
в м. Хелм у розмірі 2 252 760,84 євро. Польсько-укра-
їнський проект PaNTHer у сумі 2 217 549,37 євро 
спрямований на розвиток транспорту в Перемишль-
ському районі. Проект обсягом 1 210 615,15 євро 
спрямований розширення ділянок регіональних доріг 
№ 867: ділянка від Башня Горна до Хориєнца Здруя 
та ділянки дороги № C142010 Старичі – Шкло. Про-
ект «Транскордонне партнерство – шанс регіональ-
ного розвитку» затверджено в сумі 1 451 455,75 євро. 
Проект розширення ділянок регіональних доріг № 
867 від Любачева до Башня Горна і ділянки дороги № 
С142005 Шкло-Новяворівськ. 

Із 17 проектів за тематичною ціллю «Спадщина» 
11 проектів стосуються партнерства Польщі й України 
на суму 21 229 595,07 євро, з яких два зареєстровано 
в Україні, а саме: «Транскордонний паломницький 
шлях як інструмент просування загальної культурно-
історичної спадщини на прикордонних українсько-
польських територіях» обсягом 1 895 060,48 євро та 
«Нове життя старих міст: відродження пам'яток істо-
рико-культурної спадщини в м. Луцьк та Люблін у сумі 
1 532 328,15 євро. 

Із 13 проектів за тематичною ціллю «Кордони» 
сім стосуються українсько-польської співпраці на 

суму 13 148 737,80 євро, з яких чотири зареєстровано 
в Україні, зокрема «Покращення систем контролю на 
українсько-польському кордоні» (південний, північний 
та центральний сегменти) та «Візуальний моніторинг 
роботи пунктів перетину кордонів». 

Із 17 проектів у рамках тематичної цілі «Безпека» 
дев’ять здійснюються в рамках українсько-поль-
ського партнерства на суму 11 151 248,35 євро і лише 
два з них із реєстрацією в Україні, а саме «Спільний 
захист людей та довкілля шляхом створення україн-
сько-польської системи попередження та реагування 
на катастрофи в Карпатському єврорегіоні» у сумі 
1 658 921,12 євро та «Жешув та Виноградів – дружні 
міста для тварин» у сумі 601 057,08 євро [5].

Згідно з Регламентом (ЕС) № 897/2014 від 18 серпня 
2014 р., великі інфраструктурні проекти – це проекти, 
які включають у себе комплекс робіт, заходів і послуг, 
спрямованих на виконання неподільної функції точ-
ного характеру, яка має чітко визначені цілі щодо реалі-
зації інвестицій, які забезпечують транскордонну вза-
ємодію і вигоди, з яких не менше 2,5 млн. євро з усього 
бюджету виділяється на інфраструктуру [6].

Слід зазначити, що великі інфраструктурні проекти 
фінансуються на засадах співіфінансування, а частка 
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Рис. 1. Загальний розподіл обсягів фінансування заходів  
у рамках тематичних цілей програми 

 «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020», євро
Джерело: побудовано на основі [3]
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Рис. 2. Структура розподілу коштів під час реалізації  
першого етапу конкурсу проектів у рамках тематичних цілей 

програми «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020»
Джерело: побудовано на основі [5]
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внеску ЄС у них не повинна перевищувати 30% загаль-
ного бюджету. Стратегія Програми на 2014–2020 рр. 
великими інфраструктурними проектами в рамках 
співпраці «Україна – Польща» визначила:

1. Розширення регіональної дороги № 885 Przemysl – 
Германовице – Державна прикордонна площа в км 3 +642 – 
10 + 257 у розмірі 6,75 млн. євро. Основними бенефіціа-
рами є Львівська облдержадміністрація та Підкарпатське 
регіональне дорожнє управління.

2. Створення системи динамічного інформування 
щодо злочинів та інших подій у Львові на загальну 
суму 5,4 млн. євро. Основними бенефіціарами є Голо-
вне управління внутрішніх справ України у Львівській 
області, Головне регіональне державне управління 
пожежної служби у м. Жешові.

3. Поліпшення доступності прикордонного регіону 
через відновлення регіональної дороги № 698 із рекон-
струкцією мосту на річці Точна в Лосіце у розмірі 
4,59 млн. євро. Бенефіціари: Мазовецьке регіональне 
дорожнє управління, Волинська облдержадміністрація.

4. Розширення ділянки дороги «Корольовка – 
Влодава» з 70+550 до 75+550 км. у розмірі 5,76 млн. 
євро. Бенефіціари: Любельське воєводство, Волинська 
облдержадміністрація.

5. Поліпшення довкілля в Шацькому національному 
природному парку, побудова каналізаційної системи 
в сільській місцевості навколо озера Світязь у розмірі 
5,8 млн. євро. Бенефіціари: муніципалітет м. Владава, 
Любельське воєводство, Шацька облдержадміністрація.

6. Зменшення ризику епідемії туберкульозу в при-
кордонних районах України та Польщі через будівни-
цтво туберкульозної лікарні на 100 ліжок у Закарпат-
ській області та впровадження інноваційних методів 
моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу 
в розмірі 5,8 млн. євро. Бенефіціари: Управління охо-
рони здоров'я у Закарпатській області та Підкарпат-
ський туберкульозний центр у м. Жешові [7].

Крім того, існує Польська програма розвитку 
2018 р. з бюджетом 5 000 000 злотих та передбачає два 
пріоритети. Пріоритет 1. Добре урядування: підтримка 
реформи місцевого самоврядування; розроблення 
національних і регіональних систем урегулювання 
криз, створення потенціалу державного управління та 
розширення оперативних можливостей у сфері запобі-
гання та реагування у разі стихійних лих та катастроф, 

що виникають у результаті діяльності людини. Пріори-
тет 2. Підприємництво та бізнес: розвиток підприєм-
ництва з використанням інноваційних інструментів та 
технологій; розвиток підприємництва серед внутріш-
ньо переміщених осіб у приймаючих громадах; поліп-
шення якості професійної освіти та професійної підго-
товки, а також інфраструктури та обладнання центрів 
професійно-технічної освіти та навчання [4].

Основними індикаторами оцінювання програм є 
кількісні й якісні параметри досягнення тематичних 
цілей та визначених цільових орієнтирів, таких як: 
кількість поліпшених і збережених об'єктів історичної 
та культурної спадщини, розвиток транспортної інфра-
структури, ефективність та безпека кордонів, мобіль-
ності й міграції людей, підвищення пропускної спро-
можності кордонів.

Як зазначено у науково-аналітичній доповіді НАН 
України «Розвиток транскордонного співробітництва», 
польсько-український кордон є одним із найінтенсив-
ніших відрізків кордону України. Щорічно кількість 
перетинів мешканцями прикордонних територій Укра-
їни зростає приблизно на 10% [8, с. 67]. Відповідно, 
і найбільш інтенсивно здійснюється рух фінансових 
потоків через обидва боки спільного кордону в частині 
видатків як українців, так і поляків. Фінансові потоки в 
рамках співпраці «Україна – Польща» за 2013–2016 рр. 
наведено на рис. 3.

Загальні видатки іноземців у Польщі в 2016 р. 
порівняно з 2013 р. зросли на 30 935,7 млн. злотих, 
або у 4,8 рази, відносно 2015 р. збільшення відбулося 
на 1 445,4 млн. злотих, або у 1,04 рази, водночас спо-
стерігалася стійка тенденція до їх зростання впродовж 
аналізованого періоду. Аналогічно зростали видатків 
українців у Польщі – на 2 532,07 млн. злотих, або в 
1,5 рази, порівняно з 2013 р. та 664,9 млн. злотих, або 
в 1,1 рази, порівняно з 2015 р. Частка видатків україн-
ців у загальних видатках іноземців у Польщі у цілому 
становила 56,48% у 2013 р., скоротилася до 16,04% у 
2014 р., 17,21% у 2015 р. та 18,28% у 2016 р. Скоро-
чення частки видатків українців у Польщі пояснюється 
збільшення обсягів видатків іноземців з інших країн 
світу, в абсолютному ж відношенні обсяг видатків 
українців в Польщі мав тенденцію до зростання.

Загальні видатки поляків за кордоном у 2016 р. 
зросли відносно 2013 р. на 1 8207,6 млн. злотих, або 

Рис. 3. Обсяги видатків в межах прикордонного руху за 2013–2016 рр.
Джерело: складено за [9]
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у 27,1 рази, та на 367,6 млн. злотих, або в 
1,01 рази. Видатки поляків в Україні в рам-
ках прикордонного руху в 2016 р. відносно 
2013 р. скоротилися на 15,7 млн. злотих, 
однак відносно 2015 р. простежилася тен-
денція до їх зростання на 11,8 млн. злотих.

Частка видатків поляків у рамках прикор-
донного руху в цілому, враховуючи сукупно 
всі перетини кордонів, зросла з 7,9% у 
2013 р. до 33,8% у 2014 р., 33% у 2015 р. та 
32,6% у 2016 р.

У рамках взаємного руху на україн-
сько-польському кордоні співвідношення 
видатків поляків та іноземців (українців) 
становило відповідно: у 2013 р. – 5% та 
95%, у 2014 р. – 3,5% та 96,5%, у 2015 р. – 
3,2% та 96,8%, у 2016 р. – 3,1% та 96,9%. 
Отже, основна частина видатків в україн-
сько-польському прикордонні припадає на 
видатки іноземців, частка видатків поляків є відносно 
невеликою.

У частині взаємного українського та польського 
перетинів кордонів середні видатки українців у 
2016 р. порівняно з 2013 р. зросли на 66,32 злотих та 
на 20,76 злотих порівняно з 2015 р. (рис. 4).

Натомість середні видатки поляків скоротилися 
у 2016 р. порівняно з 2013 р. на 11,89 злотих та на 
2,4 злотих порівняно з 2015 р.

Необхідно відначити, що середні видатки поляків 
порівняно із середніми видатками українців упро-
довж аналізованого періоду були приблизно у більш як 
3,5 рази нижчими.

Загальна кількість перетинів спільного українсько-
польського кордону іноземцями (українцями) була сут-
тєво вищою, ніж поляків, та перевищувала їх кількість 
у 2013 р. – у 6,2 рази, у 2014 р. – у 7,8 рази, у 2015 р. – 
8,9 рази, у 2016 р. – у 8,8 рази. Отже, активнішим на 
спільному кордоні був перетин з української сторони.

Загальна кількість перетинів кордонів українців у 
рамках малого прикордонного руху в 2016 р. порівняно 
з 2013 р. збільшилася на 2 357,5 тис. разів, відносно 
2013 р. відбулося їх скорочення на 915 тис. разів, тобто 
активність українців у частині перетинів дещо зменши-
лася. Поряд із тим середні видатки українців упродовж 

Рис. 4. Середні видатки українців та поляків у рамках 
прикордонного руху за 2013–2016 рр.

Джерело: складено за [9]
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року в рамках малого прикордонного руху у 2016 р. 
відносно 2013 р. скоротилися на 26,44 злотих, однак 
щодо 2015 р. відбулося їх зростання на 50,84 злотих. 

Висновки. Основними фінансовими інструментами 
реалізації транскордонного співробітництва є програми 
та проекти, які не мають комерційного характеру, а 
спрямовані за досягнення синергетичного ефекту по 
обидві сторони спільних кордонів. В умовах розвитку 
транскордонної співпраці пріоритетними є питання 
фінансування й механізмів залучення коштів структур-
них фондів ЄС, державного та місцевого бюджетів для 
реалізації чітко визначених тематичних цілей і пріо-
ритетів. Представлені фінансові аспекти забезпечення 
розвитку транскордонного співробітництва в рамках 
реалізації співпраці України й Польщі свідчать про 
збільшення фінансування та позитивні транскордонні 
ефекти у сфері культурної та історичної спадщини, без-
пеки, інфраструктури, пунктів перетину спільних кор-
донів, транспортних послуг, охорони здоров'я тощо.

Перспективами подальших досліджень уважаємо 
здійснення систематизації фінансових інструментів 
розвитку транскордонного співробітництва та обґрун-
тування концептуальних положень фінансового забез-
печення його активізації в рамках визначених тематич-
них цілей та пріоритетів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Войцешин В.П. Тенденції розвитку експорту товарів в Україні на основі фіскального регулюван-
ня в умовах сьогодення. У статті визначено, що розвиток експорту нерозривно пов’язаний із його фіс-
кальним регулюванням. Досліджено, що вітчизняне фіскальне регулювання експорту є певною системою 
взаємопов’язаних елементів, основу якого становлять доходи від експорту і витрати на експортну діяльність. 
Охарактеризовано ефект фіскального регулювання експорту товарів в Україні та його ефективність у плані 
доходів на прикладі надходжень від вивізного мита і його залежності від експорту. Оцінено вплив розміру 
витрат на рівень експорту. Визначено тенденції розвитку експорту на основі економетричного моделювання.

Ключові слова: експорт, фіскальне регулювання, вивізне мито, дохід від експорту, витрати на експортну 
діяльність.

Войцешин В.П. Тенденции развития экспорта товаров в Украине на основе их фискального регу-
лирования в сегодняшних условиях. В статье определено, что развитие экспорта неразрывно связано с 
его фискальным регулированием. Доказано, что отечественное фискальное регулирование экспорта явля-
ется определенной системой взаимосвязанных элементов, основу которого составляют доходы от экспорта 
и расходы на экспортную деятельность. Приведена характеристика эффекта фискального регулирования 
экспорта товаров в Украине и его эффективности в плане доходов на примере поступлений от вывозной по-
шлины и его зависимости от экспорта. Оценено влияние размера расходов на уровень экспорта. Определены 
тенденции развития экспорта на основе эконометрического моделирования.

Ключевые слова: экспорт, фискальное регулирование, вывозная пошлина, доход от экспорта, расходы 
на экспортную деятельность.

Voitseshyn V.P. Trends of the export goods development in Ukraine on the basic of its fiscal regulation 
in conditions of presentation. In the article specified the export development is inextricably linked with its fiscal 
regulation. It’s investigated the domestic export’s fiscal regulation is the system of interconnected elements and it’s 
based on export revenue and costs. It’s described the effect of exports goods fiscal regulation in Ukraine and its 
efficiency in the context of revenues on the example of export duty incomes and its dependence on export. It’s esti-
mated the influence of expenses size on the export. It’s appreciated tendencies of the export development by using 
the econometric model.

Key words: export, fiscal regulation, export duty, export income, expenses for export activities.

Постановка проблеми. Сьогодні в ринковій еко-
номічній системі важливе місце в експорті продукції 
(товарів), який є провідною ланкою торгівлі, займає 
фіскальне регулювання, що впливає на нього через 
застосування бюджетних засобів, які відображені 
витратами і доходами, що пов’язані з експортом, 
та інструментів податкового/митного (ставок мита) 
характеру, що є основним джерелом доходів і витрат.

Нестабільність економічних процесів, зокрема в 
Україні, негативно впливає на рівень експорту, обсяг 
витрат та доходів від нього, а отже, чинить вплив на 
його фіскальне регулювання, що потребує аналізу 
через проведення необхідних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив 
фіскального регулювання на експорт товарів та тен-
денції його розвитку в Україні віддзеркалено у працях 
О. Гребельника, І. Гуцул [2], А. Зубрицького, Ю. Маха-

ньової [9], Л. Созанського, Н. Шмиголь, А. Антонюка, 
Д. Анікєєвої [3] та інших вітчизняних науковців, праці 
яких мають велике теоретичне й практичне значення 
в обґрунтуванні основ фіскального регулювання 
експорту.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження тенденцій 
розвитку вітчизняного експорту в Україні, все ж існу-
ють невирішені завдання, що пов’язані, зокрема, з вій-
ськово-економічною кризою та поступальним вступом 
країни в Європейський Союз (далі – ЄС), у контексті 
визначення обсягу витрат на експорт в майбутньому, 
прогнозування його рівня з урахуванням поточної еко-
номічної ситуації, а також визначення надходжень до 
бюджету в результаті застосування інструментів фіс-
кального регулювання. 

Формулювання цілей статті. Основним завданням 
дослідження є аналіз процесів фіскального регулю-
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Таблиця 1
Доходи від експорту товарів з України за 2014–2017 рр.

Показники

Роки

Вартість експорту 
товарів загалом, 
млн. дол. США

Вартість експорту товарів, 
групи яких підлягають 
оподаткуванню митом, 

млн. дол. США*

Частка експорту товарів, 
групи яких оподатковуються 
митом, у загальному експорті 

товарів,  %
2014 53901,69 1808,44 3,36
2015 38127,15 1424,20 3,74
2016 36361,71 1023,71 2,82
2017 43264,74 1549,08 3,58

*Примітка: розраховано на основі окремих товарних позицій з урахуванням перших чотирьох цифр коду товару згідно з Укра-
їнською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), який є об’єктом обкладення вивізним митом.
Джерело: розроблено автором на основі [6–8]

вання експорту в дохідному та видатковому аспектах 
на прикладі частинних надходжень від вивізного мита 
та обсягу окремих видатків на експортну діяльність, а 
також прогнозування рівня експорту в майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Фіскальне регу-
лювання експорту є системою взаємопов’язаних еле-
ментів, де кожен наступний визначається попереднім 
і доповнює його. На нашу думку, найбільш опти-
мально цю залежність можна відобразити за допо-
могою мислесхеми (рис. 1), побудованої за принци-
пом «кватерності», запропонованим А. Фурманом 
[1, c. 5], відповідно до якого явище складається з чоти-
рьох послідовних частин.

На рис. 1 проілюстровано, що фундаментом фіс-
кального регулювання експорту виступають законо-
давча ініціатива планування обсягів доходів і витрат, 
які з ним пов’язані, у бюджеті держави, а також запро-
вадження інструментів фіскального характеру (ставок 
мит та ін.) на експорт певних товарів. Варто погодитися 
з І. Гуцул [2, c. 110], що названі інструменти вводяться 
як для отримання відповідних надходжень до бюджету 
(виконується фіскальна функція), так і для зниження 
рівня продажу за кордон продукції, що має велике зна-
чення для економіки країни (регулююча функція).

Яскравим проявом фіскальної функції мита в Укра-
їні став 2011 р., коли, згідно з дослідженням Н. Шми-
голь, А. Антонюка та Д. Анікєєвої [3, c. 20], вивізне 
мито було введено у липні названого року на зернові 
культури (пшеницю, жито, ячмінь), що через великий 

обсяг експорту вказаного продукту призвело до зрос-
тання надходжень у бюджет у частині вивізного мита з 
37,03 у 2010 р. до 164,12 млн. дол. США у 2011 р. [4], 
тобто у 4,43 рази, якщо враховувати курс валют [5] на 
кінець відповідного року 

Виявленням регулюючої функції фіскального регу-
лювання експорту стало запровадження вивізного мита 
на сировину (шкіряну, металобрухт), насіння деяких 
видів олійних культур тощо, що мало на меті убезпе-
чити їх експорт і було закріплено відповідними норма-
тивно-правовими актами, такими як, наприклад, Закон 
України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу 
та шкіряну сировину» від 7 травня 1996 р. № 180/96.

Слідом за законодавчою ініціативою другим склад-
ником фіскального регулювання експорту (рис. 1) є сам 
експорт продукції. Нині експорт здійснюється через 
укладення договору між продавцем та покупцем, у 
якому вказується ціна продукції, що експортується, а 
також зазначаються умови переміщення товару через 
митний кордон та застосування до нього заходів фіс-
кального регулювання, які передбачено законодав-
ством, на основі відповідної документації.

Третім елементом розробленої мислесхеми (рис. 1) 
виступає дохід від експорту. На нашу думку, цей показ-
ник в Україні визначається вартістю експорту товарів 
відповідно до даних Державної служби статистики 
[6], де варто окремо виділити дохід від експорту това-
рів, які обкладаються вивізним (експортним) митом 
(табл. 1), що є частиною фіскального регулювання, і 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

2 – експорт товарів у реалії 

4 – надходження бюджету 
від експорту у вигляді 
податків, мита та інших 
платежів та видатки на 
експорт 

3 – доходи від експорту 
фактичні у вигляді коштів 
грошового характеру 

1 – законодавче визначення 
доходів і витрат, а також 
уведення інструментів у 
вигляді ставок податків   

5 – фіскальне 
регулювання 

експорту 

Рис. 1. Елементи фіскального регулювання експорту
Джерело: розроблено автором на основі [1, c. 50]
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до яких, згідно з даними Державної фіскальної служби 
України [7], відносять: живу худобу та шкіряну сиро-
вину; насіння деяких видів олійних культур; відходи та 
брухт чорних металів; брухт легованих чорних мета-
лів, кольорових металів та напівфабрикати з їх вико-
ристанням; природній газ.

Інформація, наведена в табл. 1, показує, що за період 
2014–2017 рр. вартість експорту товарів в Україні зни-
зилася на 10 636,95 млн. дол. США, або на 19,73%, 
що безпосередньо пов’язано з військово-економіч-
ною кризою в Україні (втратою території Донецької та 
Луганської областей та Автономної Республіки Крим). 
Найбільший рівень експорту товарів спостерігався ще 
в 2014 р. (53 901,69 млн. дол. США), а найменший – у 
2016 р. (36 361,71 млн. дол. США). У 2017 р. відбулося 
зростання названого експорту на 18,98%, що стало 
наслідком торговельної переорієнтації України з ринку 
Росії на ринок країн ЄС.

Аналогічна ситуація спостерігається і з експортом 
груп товарів, на частину яких установлено вивізне 
мито, де за досліджуваний період їхня вартість знизи-
лася на 14,34%. Найвищий рівень експорту даної про-
дукції, як і експорту товарів загалом, був зафіксований 
у 2014 р. (1 808,44 млн. дол. США), а найменший – у 
2016 р. (1 023,71 млн. дол. США), який уже в наступ-
ному періоді зріс у 1,51 рази.

Дохід від експорту продукції безпосередньо визна-
чає ефект фіскального регулювання, який представле-
ний найперше надходженнями до бюджету у вигляді 
вивізного мита, що є заключним елементом мислес-
хеми (рис. 1), обсяг яких відображено в табл. 2: 

Дані табл. 2 ілюструють, що за 2014–2017 рр. роз-
мір вивізного мита підвищився у 1,64 рази, навіть 
незважаючи на зниження експорту товарів (загалом і 
груп товарів, що підлягають оподаткуванню митом) 
та на зменшення середньоарифметичної ставки виві-
зного мита на 5,05%. Окрім того, у 2017 р. до доходів 
бюджету було зараховано 22,92 млн. дол. США даного 
виду мита, що, наприклад, було зумовлено зростанням 
експорту великої рогатої худоби за 2014–2017 рр. у 

2,96 рази (із 12,75 до 37,74 млн. дол. США [8]), овець 
та кіз – у 3,12 рази (з 0,5 до 1,56 млн. дол. США [8]) та 
насіння льону – у 1,90 рази (з 10,22 до 19,39 млн. дол. 
США [8]).

Загалом ми бачимо, що, незважаючи на збільшення 
розміру вивізного мита, в Україні воно виконує регу-
люючу функцію, адже, по-перше, його частка колива-
ється за досліджуваний період від 0,05% до 0,08%, що 
є дуже малим показником, а по-друге, встановлення 
названого мита є одним із чинників зниження експорту 
продукції чорної металургії (відходів і брухту, ших-
тових зливків – з 295,19 до 121,85 млн. дол. США за 
2014–2017 рр. [8]), що є потенційно важливою сирови-
ною для виробництва готових виробів.

Характеризуючи фіскальне регулювання експорту, 
ми звертали увагу, що воно містить і видатковий бік. 
Цей бік представлений видатками з бюджету на здій-
снення експортної діяльності, які в Україні пов’язані із 
фінансуванням галузей економіки торговельної діяль-
ності, а також органів, що є учасниками експортної 
діяльності (наприклад, Державна служба експортного 
контролю України).

Проведемо аналіз витрат у вигляді перерахувань 
галузям сільського господарства і промисловості 
(наприклад, обробної) та їхній вплив на рівень екс-
порту в Україні (табл. 3).

Інформація, наведена в табл. 3, показує, що за 
досліджуваний період загалом розмір видатків на сіль-
ське господарство й обробну промисловість зріс на 
31,67%. Найбільше значення видатків в Україні спо-
стерігалося у 2017 р. (486,76 млн. дол. США), а най-
менше – у 2016 р. (206,13 млн. дол. США), що стало 
наслідком впливу кризи, яка породила недостатність 
ресурсів для фінансування видатків. Окрім того, ми 
бачимо, що зростання видатків сільськогосподар-
ського і промислового характеру відбувалося за раху-
нок не лише збільшення фінансування аграрної сфери, 
а й запровадження видатків на обробну промисловість 
для підтримки її розвитку, що стало передумовою для 
зростання обсягів експорту за останні два календар-

Таблиця 2
Динаміка надходжень із вивізного мита в Україні за період 2014–2017 рр.

Показники

Роки

Розмір вивізного мита, 
млн. дол. США

Частика вивізного мита  
в доходах бюджету,  %

Середньоарифметична ставка 
вивізного мита, %**

2014 13,96 0,05 17,03
2015 17,49 0,06 13,10
2016 13,60 0,06 12,35
2017 22,92 0,08 11,98

**Примітка: розраховано автором самостійно за даними [7; 9; 10, с. 49].
Джерело: розроблено автором на основі [4] з урахуванням курсу валют [5] станом на кінець відповідного року

Таблиця 3
Динаміка видатків в Україні, що пов’язані з експортом, за 2014–2017 рр.

Показники

Роки

Видатки  
на сільське господарство, 

млн. дол. США

Видатки на обробну 
промисловість, 
млн. дол. США

Разом даних видатків, 
млн. дол. США Темп зміни

2014 332,59 0,00 332,59 х
2015 227,56 0,00 227,56 0,68
2016 201,54 4,59 206,13 0,91
2017 441,64 45,12 486,76 2,36

Джерело: розроблено автором на основі [4] з урахуванням курсу валют [5] станом на кінець відповідного року
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них роки та, відповідно, підвищення розміру вивізного 
мита, яке сплачено до бюджету.

Вищенаведені дані відображають ефект, який є 
абсолютним. На основі даного ефекту доцільно роз-
рахувати ефективність фіскального регулювання у 
контексті витрат і доходів, яка, згідно з досліджен-
нями В. Литвинової, в економіці характеризується 
«відношенням результату до певного виду витрат» 
[11], що в нашому разі відобразиться такими індика-
торами: частинним індексом рентабельності витрат, 
пов’язаних з експортом (ІРВе1), що виступає відно-
шенням вартості експорту до розміру певних витрат, 
а також індексом надходжень експортного мита (ІНе) 
як відношення розміру вивізного мита до вартості 
експорту (рис. 2).

Інформація, відображена на рис. 2, дає змогу 
стверджувати, що за період 2014–2017 рр.: по-перше, 
зріс у 2,05 рази індекс надходжень із вивізного мита, 
навіть незважаючи на зниження середньоарифметич-
ної ставки названого мита, адже зріс розмір вивізного 
мита (табл. 2) і зменшилася вартість експорту (табл. 1); 
по-друге, низьке значення наведеного індексу під-
тверджує положення про те, що вивізне мито в Укра-
їні виконує регулюючу функцію; по-третє, частинний 
індекс рентабельності витрат за експортом знизився 
у 1,82 рази, що було зумовлено як зростанням обсягу 
досліджуваних витрат на експорт, так і зниженням екс-
порту загалом, що є негативним явищем.

Як бачимо, ефект і ефективність фіскального регу-
лювання експорту в Україні є диференційованими між 
собою.

На основі аналітичного дослідження оцінимо тен-
денції фіскального регулювання експорту через вико-
ристання економетричного моделювання, який перед-
бачає побудову регресійної залежності між обсягом 
витрат і вартістю експорту, з використанням пакету 
«Дані» в MS EXCEL (рис. 3).

Із рис. 3 ми бачимо, що вартість експорту товарів 
в Україні з урахуванням умов сьогодення знаходиться 
в прямій тісній (100%-й) поліноміальній (циклічній чи 
коливній) залежності від обсягу витрат на експорт, яка 
відображає ефект від масштабу, коли спочатку зрос-
тання обсягу витрат провокує прямо пропорційне зрос-
тання експорту, а згодом  ̶ ілюструє «затухаюче» під-
вищення експорту, коли він збільшується менше, ніж 
витрати, і провокує зниження ефективності їх запрова-
дження (рис. 2). Така ситуація характерна для цикліч-
ної кризової економіки, що підтверджує синусоїдальна 
форма кривої.

Отримавши модель, що відображає залежність між 
витратами та експортом, оцінимо тенденції його роз-
витку, де, по-перше, спрогнозуємо розмір витрат, що 
пов’язані з експортом, через використання функції 
«ПЕРЕДБ.» у MS EXCEL, а по-друге, визначимо вар-
тість експорту з урахуванням рівняння залежності на 
основі обсягу спрогнозованих названих витрат (табл. 4).

Рис. 2. Динаміка індексів ефективності фіскального регулювання  
експорту в Україні за період 2014–2017 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [4–6]

Рис. 3. Залежність експорту в Україні та витрат, що з ним пов’язані
Джерело: розроблено автором на основі [4–6]
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Таблиця 4
Прогнозні значення витрат, що пов’язані з експортом, та експорту в Україні

Роки Прогнозне значення витрат, млн. дол. США Прогнозна вартість експорту, млн. дол. США
2018 423,53 59880,18
2019 467,64 52296,95
2020 511,75 34733,92

Джерело: розроблено автором на основі [4; 6]

Дані табл. 4 ілюструють тенденцію до збільшення 
витрат із бюджету держави на сільське господарство 
й обробну промисловість у 2018–2020 рр., яке дієво 
відобразиться на експорті товарів лише в 2018 р., де 
можливе досягнення його вартості, еквівалентній сумі 
59 880,18 млн. дол. США, а згодом  ̶ імовірне подальше 
її зменшення зважаючи на затяжність кризи в Україні.

На нашу думку, падіння експорту і можливе зни-
ження середньої ставки вивізного мита відповідно до 
Графіку скасування вивізного (експортного) мита, що 
буде чинним в Україні за її повноцінного вступу в ЄС, 
спровокують зменшення надходжень до бюджету у 
вигляді даного виду мита на наступні декілька років.

Висновки. Результати дослідження дають змогу 
стверджувати, що:

– фіскальне регулювання експорту товарів в Укра-
їні є системою пов’язаних елементів, яка характеризу-
ється доходами від експорту і витратами, пов’язаних 
із ним;

– з урахуванням кризи динаміка вітчизняного 
експорту за 2014–2017 рр. характеризується знижен-
ням його розміру з одночасним зростанням вартості 
за 2016–2017 рр. через поступову переорієнтацію на 
ринок країн ЄС;

– яскравим відображенням доходів від експорту 
в частині фіскального регулювання є надходження 
вивізного мита через оподаткування ним певних груп 
товарів, що виконує регулюючу функцію, розмір яких 
в Україні за досліджуваний період зріс незважаючи на 
загальне зниження експорту продукції;

– важливою частиною видатків у плані фіскаль-
ного регулювання експорту є видатки на сільське гос-
подарство й обробну промисловість, обсяг яких за 
2014–2017 рр. підвищився, що здійснило загалом пози-
тивний вплив на експорт, зокрема за останні два повні 
календарні роки (навіть незважаючи на знижену ефек-
тивність фіскального регулювання у видатковій час-
тині), який можна відобразити за допомогою поліно-
міальної регресії, що ілюструє «затухаючий» ефект від 
масштабу, що пояснюється циклічністю в економіці;

– тенденцією на наступні повні три календарні роки 
виступає початкове зростання експорту продукції у пер-
ший рік і поступове його зниження в подальшому, навіть 
незважаючи на зростання названих витрат, що може 
бути зумовлено «протяжністю» кризи та її негативними 
наслідками, які в екзогенному порядку впливатимуть на 
експорт товарів, що разом із поступальним зниженням 
середньоарифметичної ставки вивізного мита спрово-
кує зниження розміру відповідних надходжень.

Таким чином, зважаючи на ситуацію в Україні, 
тенденціями розвитку експорту товарів на основі 
фіскального регулювання є його коливання в частині 
«зростання – зниження» розмірів унаслідок циклічних 
економічних процесів, усунення яких через механізми 
завершення військового конфлікту, на нашу думку, 
уможливить стабілізацію ситуації в економіці, а отже, 
забезпечить використання наявного потенціалу в час-
тині експорту і його фіскального регулювання (ста-
більність спровокує зростання інвестицій в економіку, 
доходів у бюджет і, як наслідок, видатків із нього).
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Постановка проблеми. Серед ключових пріорите-
тів економічних реформ в Україні, беззаперечно, виді-
ляється необхідність актуалізації місця та ролі держави 
в інвестиційній сфері. Зараз інвестування за рахунок 
централізованих фінансових ресурсів надзвичайно 
неефективне, а його кількісні показники абсолютно 
не відповідають тим завданням, що стоять перед укра-
їнською економікою. За наявного рівня зносу інфра-
структури обсяги капітальних та економічних видатків 
із державного та місцевих бюджетів не здатні суттєво 
виправити ситуацію, тим більше зважаючи на слабку 
ефективність їх здійснення. 

У наукових колах та на державному рівні обгово-
рюється широкий спектр шляхів виправлення ситуа-
ції, зокрема і через створення державного банку роз-
витку. Як показує набутий досвід, ціла низка новацій, 
які були досить ефективними в інших країнах із тран-
зитивною економікою, в Україні недостатньо резуль-
тативна. Відповідно, створення державного банку 
розвитку в нашій державі має базуватися на міцній 

науковій основі, що й визначає актуальність представ-
леного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми фінансового забезпечення інвестиційного про-
цесу аналізуються в роботах О. Амоші, О. Волкова, 
І. Макаренка, І. Штулер, Л. Федулової, І. Юхнов-
ського, Г. Ямненко та ін. Питання державного банку 
розвитку вивчалися Т. Алексєєвою, О. Білоусовою, 
Л. Бондаренко, В. Корнєєвим, Д. Русак, Т. Циганко-
вою, Н. Шелудько та ін. 

Разом із тим більшість авторів досліджувала (спи-
раючись переважно на закордонний досвід) загальні 
підходи до діяльності державного банку розвитку. Крім 
того, у світовій практиці існує кілька концептуальних 
напрямів створення та діяльності державного банку 
розвитку, що вимагає вибору оптимальної моделі саме 
для України. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – 
окреслити ключові пріоритети фінансово-інвестицій-
ної стратегії державного банку розвитку в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Питання щодо 
фінансово-інвестиційної стратегії державного банку 
розвитку, з одного боку, вписується в теоретичні кон-
цепції сучасного корпоративного фінансового менедж-
менту, з іншого – повинне враховувати й особливості 
фінансових відносин на рівні спеціалізованих інститу-
цій розвитку.

Насамперед акцентуємо увагу на найбільш значи-
мих та принципових моментах інвестиційної діяль-
ності державного банку розвитку в Україні.

1. Структурні реформи. Архітектура вітчизняної 
економіки – пряме відображення технологічної «спад-
щини» СРСР та непослідовності структурної і промис-
лової політики незалежної України. На протязі більше 
ніж двох десятків років держава неодноразово своїми 
діями підкреслювала значимість традиційних галузей: 
добувної, переробної. За останні п’ять років під впли-
вом глобальних трендів суттєво зросла роль агропро-
мислового сектору. Консервація наявного стану – чи не 
головна загроза для міжнародної конкурентоспромож-
ності нашої держави, адже технологічне відставання 
формує численні ризики не тільки в економічній, а й у 
соціальній та політичній сферах. 

2. Імплементація в інституційну фінансову інфра-
структуру України (в частині взаємовідносин із реци-
пієнтами капіталу). Надзвичайно важливим завдан-
ням видається створення балансу між інвестиційною 
політикою державного банку розвитку та кредитною 
політикою банківського сектору. Наявна структура кре-
дитного портфеля в розрізі галузей у цілому іманентна 
до структури національної економіки України [1]. 
Сьогодні ми спостерігаємо «ефект витіснення», коли 
інституційна слабкість кредитного ринку призводить 
до обмежень в активних операціях банків. Як наслідок, 
зростає портфель банківських активів у державних 
цінних паперах, а банки обмежено виконують функції 
кредитора економіки. 

Державний банк розвитку за рахунок імплемента-
ції в наявну інституційну фінансову інфраструктуру 
вітчизняної економіки повинен не стільки створити 
конкуренцію банківському сектору, скільки ефективно 
доповнити існуючу модель відносин на кредитному 
ринку (зокрема, за рахунок спільного фінансування 
проектів).

3. Одним із важливих завдань є уніфікація та синх-
ронізація критеріїв визначення ефективності еко-
номічної (у т. ч. інвестиційної) діяльності держави. 
Зараз існують численні нормативні документи, якими 
регламентовано питання оцінки державних інвестицій, 
економічної діяльності держави, функціонування під-
приємств державного сектору економіки [2–4]. Також 
маємо кілька «центрів управління» й економічною 
політикою держави у цілому, й інвестиційною політи-
кою зокрема. Розбіжності у критеріях об’єктивно зни-
жують ефективність управління державними інвести-
ціями та дають можливість уникати відповідальності у 
разі ірраціональних економічних рішень. 

В Україні відсутня цілісна концепція відбору та 
фінансування інвестиційних проектів за рахунок цен-
тралізованих джерел. В окремих нормативно-правових 
актах фрагментарно містяться норми, що стосуються 
критеріїв інвестиційної діяльності держави. Держав-
ний банк розвитку може і повинен стати ефективним 
механізмом активізації інвестицій значимих для дер-

жави національних проектів, які містять економічний 
та соціальний складники. Таким чином, критичний 
підхід до наявної нормативно-правової бази дасть мож-
ливість сформулювати якісно нові позиції в питанні 
інвестиційної стратегії державного банку розвитку. 

Для централізованого фінансування інвестиційних 
проектів характерна значна інформаційна асиметрія. 
Порядком ведення Державного реєстру інвестицій-
них проектів [5] унормовано механізм оприлюднення 
інформації щодо інвестиційних проектів, які реалізу-
ються за рахунок коштів державного фонду регіональ-
ного розвитку. Аналіз змістовної частини Державного 
реєстру інвестиційних проектів [6] свідчить: пред-
ставлена інформація містить узагальнені дані щодо 
державних інвестиційних проектів, які реалізуються 
на час проведення моніторингу та/або державних 
інвестиційних проектів, які були або мають бути реа-
лізовані в попередньому/наступному періодах; інфор-
мація Реєстру не містить жодних даних, які свідчать 
про ефективність реалізації державних інвестиційних 
проектів; частина інформації містить обґрунтування 
необхідності збільшення фінансування за тими чи 
іншими державними інвестиційними проектами. 
Інформаційна асиметрія формує суттєві ризики в про-
цесі оцінки ефективності таких проектів, і цей чин-
ник має бути врахований у діяльності державного 
банку розвитку.

Акцентуємо також і на нормативному підході до 
відбору інвестиційних проектів [7]. У змісті цього 
документу насамперед треба звернути увагу на наяв-
ність окремих критеріїв, доцільність використання 
яких викликає сумніви (наприклад, відповідність 
інвестиційного проекту вимогам законодавства, узго-
дженість екологічних, економічних і соціальних інтер-
есів тощо). По-перше, зазначені параметри допускають 
використання оціночних суджень; по-друге, для окре-
мих із виділених параметрів складно (а інколи навіть 
неможливо) встановити чіткі кількісні критерії оцінки; 
по-третє, фактично держава поклала відповідальність 
за достовірність отриманої інформації на ініціаторів 
проекту, не встановивши достатньо ефективних запо-
біжних механізмів для уникнення асиметрії інформації. 

Також зазначеним нормативно-правовим актом 
пропонується здійснювати оцінку економічної ефек-
тивності державних інвестиційних проектів за допо-
могою таких показників, як: чиста приведена вартість; 
внутрішня норма дохідності; дисконтований період 
окупності; індекс прибутковості. На нашу думку, у 
такій позиції є недоліки, а саме:

1. Зазначені в нормативно-правовій базі критерії 
дають можливість оцінити виключно кількісні параме-
три інвестицій, тоді як якісні параметри є поза увагою.

2. Не всі виділені кількісні критерії можуть бути 
використані для оцінки державних інвестиційних про-
ектів. Більше того, максимізація на основі зазначених 
критеріїв прямо суперечить принципу мінімальної 
доходності діяльності державного банку розвитку. 

Загальновідомо, що інвестиційні пріоритети інсти-
туцій розвитку формалізовано можна представити у 
вигляді такої тріади:

• фінансування інфраструктурних проектів, прі-
оритетних галузей, регіональних проектів, які реа-
лізуються в рамках програм загальнонаціонального 
значення;
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• експортно-імпортні інституції розвитку, основна 
діяльність яких спрямована на підтримку експорто-
орієнтованих галузей та імпорту високих технологій, 
який сприятиме підвищенню глобальної конкуренто-
спроможності держави;

• інституції розвитку соціального спрямування, 
які здійснюють мікрокредитування, кредитування 
малого та середнього бізнесу.

Виходячи з існування в нашій державі потужного 
кластеру державних банків, державний банк розвитку 
має зосередитися та першому завданні та частково – 
другому. Всі інші завдання щодо фінансового забезпе-
чення інноваційного розвитку можуть і повинні бути 
реалізованими в рамках стратегій діяльності держав-
них банків (табл. 1).

Підтвердженням необхідності дотримання саме 
таких засад в інвестиційній політиці ДБР є сучасна 
позиція держави щодо пріоритетів державних інвести-
ційних проектів [8]: соціально-культурна сфера і сфера 
охорони здоров’я, паливно-енергетична сфера, видо-
бувна та обробна промисловість, мінерально-сиро-
винна база, сфера охорони навколишнього природного 
середовища, транспортна сфера, сфера надання орга-
нами влади послуг населенню. 

Разом із тим реалізація зазначеного сценарію вима-
гає чіткої ідентифікації цілей держави-акціонера в бан-
ківському секторі. Ключові питання:

1. Визначення оптимальних параметрів держав-
ного сектору економіки в банківському секторі.

2. Приватизація банківських інституцій, що на цей 
час належать державі, але потенційно мають бути про-
дані приватним власникам.

3. Чітка стратегія управління корпоративними пра-
вами держави у банківському секторі.

4. Розроблення та реалізація стратегії розвитку дер-
жавних банків.

5. Періодичний перегляд концепції присутності 
держави як власника у банківському секторі. 

Отже, інвестиційна стратегія державного банку 
розвитку в Україні повинна бути заснована на таких 
засадах: по-перше, сприяння структурним реформам; 
по-друге, імплементація в інституційну фінансову інф-

раструктуру; по-третє, єдність критеріїв ефективності; 
по-четверте, «соціалізація» діяльності; по-п’яте, неза-
лежність інвестиційних рішень.

Серед недоліків ринкового саморегулювання 
завжди виділяють слабку здатність ринкових механіз-
мів до стимулювання виробництва окремих товарів та 
надання певних послуг. Як правило, йдеться про товари 
та послуги, які мають вагоме соціальне значення, проте 
низький рівень рентабельності. Функціонування дер-
жавного банку розвитку апріорі не орієнтоване на мак-
симізацію прибутку, саме тому ця фінансова інституція 
може і повинна розглядатися як механізм фінансового 
забезпечення для проектів, спрямованих на виробни-
цтво товарів із високою соціальною значимістю. 

З погляду розвитку механізмів стимулювання 
активних операцій державного банку розвитку, під-
тримання високих кредитних рейтингів такої фінансо-
вої установи слід окремо зупинитися на питаннях, що 
пов’язані з наданням державних гарантій. У контексті 
діяльності державного банку розвитку слід зважати 
на той факт, що серед форм державної підтримки є 
надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслу-
говування кредитів за пільговими тарифами. Проте 
застосування цієї норми до гарантій держави за окре-
мими зобов’язаннями державного банку розвитку сут-
тєво знизить потенціал діяльності цієї установи. 

На нашу думку, допустимим є використання дер-
жавних гарантій у таких випадках:

а) виконання боргових зобов’язань за кредитами, 
залученими від фінансових установ та міжнародних 
фінансових організацій;

б) відшкодування витрат фінансових установ та 
міжнародних фінансових організацій, які можуть 
виникнути за гарантіями, що надаються ними для 
забезпечення залучення кредитів із метою реалізації 
статутної діяльності;

в) виконання зобов’язань за запозиченнями, що 
здійснюються банком розвитку на внутрішньому та 
зовнішньому фінансових ринках.

На останній пункт слід звернути особливу увагу, адже 
саме за його допомогою можливий випуск ДБР інвести-
ційно привабливих боргових фінансових інструментів 

Таблиця 1
Сценарії трансформації інвестиційної стратегії державного банку розвитку в Україні

Характеристика етапу Державний банк розвитку Державні банки
Сучасний етап. Створення ДБР за 
умови функціонування потужного 
сектору державних банків 

Інфраструктурні проекти, фінансування 
пріоритетних інноваційних галузей, 
національних програм та їх 
регіональних складників. Фінансування 
експортно-імпортних операцій, що 
супутні до основних проектів 

Фінансування експортно-
імпортних операцій, кредитування 
малого та середнього бізнесу, 
мікрокредитування 

Середньострокова перспектива. 
Зростання можливостей ДБР, 
скорочення частки держави як 
власника у банківському секторі 

Збереження пріоритетів в інвестиційній 
стратегії, розширення фінансування 
експортно-імпортних операцій 

Поступовий перерозподіл у 
фінансуванні експортно-імпортних 
операцій на користь ДБР, 
збереження частки у фінансуванні 
малого та середнього бізнесу та 
мікрокредитуванні 

Довгострокова перспектива. 
Фіксація ролі держави-акціонера 
у банківському секторі, «піковий» 
фінансовий потенціал ДБР 

Поліфункціональна інвестиційна 
стратегія державного банку розвитку 
в рамках інституційної фінансової 
інфраструктури та стратегічних завдань 
державної економічної політики 

Чітка спеціалізація державних банків, 
синхронізація їх діяльності з ДБР 

Джерело: розроблено автором
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(облігацій), які користуватимуться попитом серед вітчиз-
няних інституційних інвесторів (насамперед йдеться про 
недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвесту-
вання та компанії зі страхування життя). 

Важливе питання у діяльності державного банку 
розвитку в Україні – взаємодія цієї фінансової установи 
з Національним банком України з погляду кредиту-
вання та рефінансування. Загалом на рівні банківського 
середовища та в експертних колах існує розуміння 
необхідності переорієнтації банківського сектору на 
кредитування пріоритетних для України галузей еконо-
міки. Зокрема, в Основних засадах грошово-кредитної 
політики на 2018 р. та середньострокову перспективу 
[9] зазначено, що «…Національний банк розгляне мож-
ливість проведення процентних тендерів із рефінансу-
вання на термін до п’яти років із плаваючою ставкою. 
Зазначені операції рефінансування проводитимуться 
на прозорих засадах, принципах рівного доступу, їх 
ціноутворення ґрунтуватиметься на ключовій ставці, 
що одночасно сприятиме посиленню процентного 
каналу монетарного трансмісійного механізму». 

З погляду ініціаторів запровадження цього меха-
нізму, він сприятиме посиленню потенціалу україн-
ських банків у сфері кредитування підприємств реаль-
ного сектору економіки (середнього та малого бізнесу, 
експортоорієнтованих, імпортозамінюючих та високо-
технологічних підприємств).
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Тобто створення державного банку розвитку в 
Україні може сформувати принципово новий канал 
продуктивної емісії, який спрямовуватиме ресурси в 
пріоритетні для держави галузі економіки. 

У підсумку зазначимо, що фінансово-інвестиційна 
стратегія державного банку розвитку допускає можли-
вість використання надзвичайно широкого інструмен-
тарію як із погляду залучення ресурсів, так і з позиції 
активних операцій. 

Висновки. Проведений аналіз дає можливість зро-
бити висновок, що фінансово-інвестиційна стратегія 
державного банку розвитку в Україні повинна базува-
тися на таких пріоритетах: 

• фінансування інвестиційних проектів, для яких 
характерний надмірний ризик, що, відповідно, усклад-
нює їх фінансування за рахунок приватних ресурсів; 

• фінансування проектів із низькою прибутковістю 
за умови, що вони мають вагоме економічне та соці-
альне значення з погляду розвитку держави або окре-
мих регіонів; 

• координація інвестиційних проектів з ураху-
ванням поточних та стратегічних завдань економічної 
політики; 

• опосередковане стимулювання банківської сис-
теми за рахунок використання державним банком роз-
витку банківських установ як агентів під час прове-
дення активних операцій.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кузьменко В.М. Теоретичні основи формування системи державного фінансування інвестиційної 
діяльності підприємств. У статті досліджено теоретико-методологічні засади формування системи дер-
жавного фінансування інвестиційної діяльності. Встановлено базові її елементи (об’єкт, суб’єкти, функції, 
принципи) та функціональні блоки (фінансовий, нормативно-правовий, регулюючий, інформаційний). За 
результатами дослідження запропоновано авторське трактування поняття державного фінансування інвес-
тиційної діяльності підприємств і визначено базові його ознаки як системної дефініції.
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Kuzmenko V.M. Theoretical basis for investment activity of enterprises state financing system formation. 
The theoretical and methodological principles of investment activity state financing system formation are investi-
gated in the article. The main elements of such system (namely: object, subjects, functions and principles) and its 
functional blocks (namely: financial, normative-legal, regulatory and informational blocks) are established in the 
research. In accordance with the results of this research, the own interpretation of investment activity of enterprises 
state financing concept is proposed and its basic features as a system definition are defined.
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Постановка проблеми. Розуміння індикаторів 
макроекономічного та фінансового стану української 
економіки дає змогу стверджувати про неможливість 
забезпечення вирішення нею пріоритетних завдань 
інвестиційного розвитку тільки на основі саморегуля-
ції ринку, котрий у нашій країні характеризується низь-
ким рівнем сформованості. Отже, виникає об’єктивна 
необхідність посилення ролі держави в інвестиційній 
сфері, коригування економічної політики й теоретич-
ного обґрунтування основ розбудови ефективної сис-
теми державного фінансування інвестиційної діяль-
ності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
учених, які досліджували аспекти державного фінансу-
вання інвестиційної діяльності, відомі праці В. Базиле-
вича, Л. Ігоніної, Л. Лазебник, Т. Майорової, В. Миль-
ника, С. Онишко, В. Опаріна, А. Пересади, Б. Пшика, 
В. Федосова, П. Юхименка та ін. Водночас слід заува-
жити, що вивченню системи державного фінансування 
інвестиційної діяльності як окремої ланки фінансово-
кредитної та загальноекономічної системи в межах гос-
подарського механізму вченими приділено недостатньо 
уваги. Переважно наукові роботи зводилися до розгляду 
окремих видів та форм державного фінансування.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження системи державного фінансування інвес-
тиційної діяльності як сукупності множини елементів 
із визначенням зв’язків між ними, виокремлення ознак 
системи, а також визначення меж та принципів дер-
жавного втручання з урахуванням посилення євроінте-
граційних процесів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сис-
теми державного фінансування інвестиційної діяль-
ності підприємств слід почати з декомпозиції розуміння 
сутності та співвідношення складових даного поняття, 
якими є дефініція «система» та супутні ознаки, що 
притаманні цілісній організаційно-економічній струк-
турі процесу інвестування. 

Сучасні вчені трактують поняття «система» 
по-різному. Одні стверджують, що це наявність бага-
тьох об’єктів із різними властивостями та набором 
зв’язків між ними, інші вважають, що це певний поря-
док розміщення частин та зв’язків будь-чого в динаміці 
або дещо ціле, що являє собою єдність закономірно роз-
міщених та взаємопов’язаних елементів [1, с. 14–23]. 
Водночас автори підручника «Теорія фінансів» кон-
статують, що система – це ціле, складене з частин, 
які взаємопов’язані спільними функціями. Ці функції 
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покладено в основу системоформуючих відносин як 
усередині системи, так і в її взаємовідносинах з іншими 
системами (економічною, політичною, соціальною і т. 
п.) [2, с. 57]. Отже, на нашу думку, система – це цілісна 
сукупності елементів, що тісно пов’язані між собою й є 
єдиним цілим щодо навколишніх умов та інших систем. 

Описуючи властивості або ознаки системи вкрай 
важливо мати певний багаж знань про них аби мати 
можливість переносити їх з однієї практичної ситуації 
до іншої. У підсумку це дає змогу передбачати в май-
бутньому зміни у системі. 

Оскільки однозначне трактування дефініції сис-
тема в науковій літературі відсутнє, виділимо її ознаки 
та перенесемо їх на систему державного фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств, а саме [1, с. 24]:

1) система формується з множини елементів (ком-
понентів, властивостей, станів, зв’язків, відношень, 
етапів, стадій та циклів тощо), склад яких можна від-
слідкувати у зрізах різних її площин;

2) елементи системи знаходяться у певній взаємодії;
3) система характеризується цілісністю, що обу-

мовлена взаємозв’язками, які в своїх переплетеннях 
роблять її компактною;

4) системі притаманний набір функцій;
5) функціонування системи має бути цілеспрямованим;
6) кожна система входить в ієрархію систем і утво-

рює підсистему;

7) кожна система повинна мати кордони, що дають 
змогу відрізняти ті елементи, що входять до неї, та все, 
що знаходиться поза нею;

8) системі притаманні особливість до розвитку і 
водночас до самозбереження;

9) реальне існування системи, що характеризується 
різноманітними формами, які ще називають моделями – 
аналогами системи, матеріалізованим образом уявлень.

На основі вищевикладеного можна запропонувати 
графічне зображення системи державного фінансу-
вання інвестиційної діяльності підприємств із виокрем-
ленням її елементів, блоків, зв’язків та меж (рис. 1).

Важливо зазначити, що об’єктом системи держав-
ного фінансування інвестиційної діяльності підприємств 
виступають фінансові ресурси держави, що можуть 
бути надані суб’єктам господарювання на будівництво, 
реконструкцію, технічне переоснащення виробничих 
потужностей, придбання матеріальних необоротних і 
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, на 
основі впровадження інвестиційних та інноваційних 
проектів у пріоритетних сферах економіки.

Під час визначення стратегічних пріоритетів 
та напрямів необхідно враховувати майбутні кон-
курентні та потенційні переваги галузей на сві-
товому ринку. Зокрема, до таких галузей можна 
віднести машинобудування, біотехнології, інформа-
ційно-комунікаційні технології, транспортну інфра-

Рис. 1. Декомпозиція системи державного фінансування  
інвестиційної діяльності підприємств

Джерело: складено автором
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структуру, космічну промисловість, сільське госпо-
дарство та низку інших.

Додамо, що Законом України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях еко-
номіки з метою створення нових робочих місць» [3] 
передбачено, що держава повинна стимулювати залу-
чення інвестицій у галузі економіки, спрямовані на 
забезпечення потреб суспільства у високотехнологіч-
ній, конкурентоспроможній, екологічно чистій продук-
ції, високоякісних послугах, які реалізують державну 
політику щодо розвитку виробничого та експортного 
потенціалу, створення нових робочих місць.

Своєю чергою, суб’єктів системи державного фінан-
сування інвестиційної діяльності підприємств можна 
класифікувати за ступенем участі та виділити їх дві 
групи: основні та допоміжні. До основних належать ті, 
що беруть безпосередню участь у процесі фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств: держава, уповно-
важені банки, приватні співкредитори, юридичні особи 
та організації. Допоміжними суб’єктами є інші фінан-
сово-кредитні організації, аудиторські палати тощо. 

Зважаючи на цілеспрямованість як ознаку системи 
державного фінансування інвестиційної діяльності 
підприємств, слід відзначити, що їй притаманний ціла 
низка функції, перелік та зміст яких розкрито на рис. 2. 

Керуючись правилом, що наявність функцій перед-
бачає присутність дій, необхідно згадати про існування 
принципів на яких ґрунтується державне фінансу-
вання інвестиційної діяльності підприємств. Із нау-
кового погляду ці принципи розглядаються у праці 
А. Пересади, Т. Майорової, О. Ляхової [4, с. 77–78], 
які вважають, що фінансування такого роду повинно 
проводитися з урахуванням: отримання максимального 
ефекту від використання бюджетних ресурсів; цільо-

вого характеру використання бюджетних ресурсів; 
поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел; 
надання бюджетних коштів з урахуванням виконання 
виробничих та інших показників діяльності й з ура-
хуванням фактичного використання раніше наданих 
ресурсів; безповоротності та безвідплатності основної 
частини бюджетних асигнувань.

Державне фінансування інвестиційної діяльності в 
Україні також ґрунтується на принципах, визначених 
«Програмою розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні» [5], а саме: концентрації та спря-
мування інвестицій на забезпечення розвитку базових 
галузей економіки; підвищення продуктивності та тех-
нологічного оновлення виробництва; ресурсної збалан-
сованості бізнес-планів інвестиційних та інноваційних 
проектів; надання державної підтримки для реалізації 
інвестиційних та інноваційних проектів; прозорості та 
ефективності механізму надання державної підтримки; 
безпечності для навколишнього природного серед-
овища, життя і здоров'я людей. 

Водночас практика державного фінансування інвес-
тиційної діяльності суб’єктів господарювання дово-
дить, що переважна більшість механізмів такої під-
тримки є проявом політики державного патерналізму 
та не узгоджується із сучасними принципами ринкової 
організації економіки. Посилення євроінтеграційних 
процесів в Україні потребує перегляду існуючих прин-
ципів державного фінансування на основі імплемента-
ції наступних положень:

1. Приписів ст. 262 Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони [6]; Приписів ста-
тей 107 та 108 Лісабонського договору [7], що передба-

Рис. 2. Функції державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств
Джерело: складено автором
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чають таке: «…допомога в будь-якій формі, надана дер-
жавою-членом або за рахунок державних ресурсів, яка 
спотворює конкуренцію або створює загрозу спотво-
рення конкуренції шляхом надання переваг суб’єктам 
господарювання або виробництву конкретних товарів, 
є несумісною зі спільним ринком тією мірою, якою 
вона впливає на торгівлю між державами-членами».

2. Горизонтальних та секторальних правил й особли-
вих інструментів допомоги, якими керується Єврокомі-
сія під час затвердження схем чи окремих заходів дер-
жавної підтримки, які розроблені на основі принципів: 
цільового характеру і адекватності підтримки; забезпе-
чення зміни поведінки одержувача; допомоги розвитку, 
а не збиткам; збереження свого призначення результа-
тів, досягнутих завдяки державній допомозі, впродовж 
наступних декількох років; часткового відшкодування 
вартості проекту за рахунок державної допомоги; від-
сутності спотворення конкуренції [8, с. 17].

Підводячи певний підсумок, зазначимо, що розви-
ток та реалізація інвестиційної діяльності підприєм-
ницьких структур потребує створення належно обґрун-
тованого підходу до державного фінансування, який би 
був спрямований на вирішення завдань, які забезпечу-
ють структурну перебудову виробничого, наукового, 
інноваційного та невиробничого потенціалу України, 
прискорював кругообіг вкладених в основний та обо-
ротний капітал ресурсів і підвищував конкурентоздат-
ність економіки загалом. А тому, на думку автора, в 
основу цього підходу мають лягти етапність процесів 
і низка принципів, що наведені на рис. 3.

Наступним структурним компонентом системи 
державного фінансування інвестиційної діяльності є 
фінансовий блок, який характеризується специфіч-
ними формами та інструментами фінансового забез-
печення. Л. Ігоніна виділяє такі форми фінансування 
[9, с. 89]: дотації та гранти, пайова участь, пряме 
(цільове) кредитування, надання гарантій по кредитах. 
У Законі України «Про інвестиційну діяльність» зазна-
чено, що державна підтримка для реалізації інвести-
ційних проектів надається шляхом [10]:

1) співфінансування реалізації інвестиційних про-
ектів за рахунок коштів державного бюджету;

2) кредитування за рахунок коштів державного 
бюджету суб’єктів господарювання для реалізації 
інвестиційних проектів;

3) надання відповідно до законодавства для реа-
лізації інвестиційних проектів державних гарантій із 
метою забезпечення виконання боргових зобов’язань 
за запозиченнями суб’єкта господарювання;

4) повної або часткової компенсації за рахунок 
коштів державного бюджету відсотків за кредитами 
суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних 
проектів і застосування інших форм.

Разом із тим, окрім означених форм, державна 
інвестиційна підтримка може також надаватися у 
вигляді (відповідно до Програми розвитку інвестицій-
ної та інноваційної діяльності в Україні) [5]:

1. кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансо-
вих організацій, залучених державою або під державні 
гарантії;

 

Етапи Принципи 

Попередній пошук 
ресурсів 

Встановлення договірних 
відносин з інвестором 

Визначення джерел 
фінансування 

Розроблення оперативних 
фінансових планів 

Розроблення фінансової 
стратегії 

Створення конкурентного середовища 

Безпечності для навколишнього природного 
середовища, життя і здоров'я людей 

Продуктивності та технологічного оновлення 
виробництва 

Цільової орієнтації, неупередженості та 
прозорості розміщення ресурсів 

Подальший контроль та 
регулювання використання 

фінансових ресурсів 

Капіталізації вартості, максимізації прибутку 
та/або соціальної й екологічної ефективності  

Фінансової обґрунтованості та юридичної 
захищеності 

Наявності, доступності й збалансованості 
(адекватності потребам) джерел фінансування  

Гнучкості та адаптації до умов 

Стимулювання збалансованого розвитку 

Рис. 3. Етапність процесу та принципи державного фінансування  
інвестиційної діяльності підприємств

Джерело: складено автором
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2. часткової компенсації вартості виробництва 
продукції;

3. субвенцій із державного бюджету місцевим 
бюджетам;

4. податкових, митних та валютних преференцій.
Можна узагальнити, що, оскільки державне фінан-

сування інвестиційної діяльності підприємств – це 
державні інвестиції, що мають формувати бюджет роз-
витку країни й спрямовуватися в основні об’єкти соці-
ально-економічного розвитку, то основними формами 
його надання, на думку автора, є: а) пряме безпово-
ротне державне фінансування та співфінансування; б) 
боргове фінансування (державне інвестиційне креди-
тування); в) пільгове фінансування (іноземне і вітчиз-
няне інвестиційне кредитування під гарантії уряду, 
компенсація відсотків за кредитами); г) субсидування 
(надання субсидій, субвенцій, дотацій та грантів); 
д) встановлення преференцій (податкових, митних, 
валютних, прискореної амортизації тощо).

Інструменти системи державного фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств у теоретичному 
і практичному аспектах розкривають зміст та особли-
вості окремої сукупності відносин у сфері державного 
фінансування інвестиційної діяльності та набувають 
вигляду кредитів, компенсацій, гарантій, субсидій, суб-
венцій, дотацій та грантів, преференцій. 

Досліджуючи нормативно-правовий блок дер-
жавного регулювання інвестиційної діяльності в Укра-
їні, виявлено, що інвестиційна діяльність прямо чи 
опосередковано регулюється більш ніж ста законами 
та іншими нормативними актами, серед яких: Гос-
подарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ГУ 
(регулює режим іноземного інвестування, містить пра-
вові норми щодо створення інвестиційно-орієнтованих 
умов для розвитку підприємництва); Бюджетний кодекс 
України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ (визначає обсяги 
державної підтримки реалізації інвестиційних та інно-
ваційних проектів), Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» вiд 18.09.91 № 1560- XII (визначає загальні 
правові, економічні та соціальні умови інвестиційної 
діяльності на території України, а також спрямова-
ний на забезпечення рівного захисту прав, інтересів 
і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно 
від форм власності та на розвиток міжнародного еко-
номічного співробітництва й інтеграції); Закон Укра-
їни «Про державну допомогу суб’єктам господарю-
вання» від 01.07.2014 № 1555-VI (встановлює правові 
засади проведення моніторингу державної допомоги 
суб’єктам господарювання, здійснення контролю над 
допустимістю такої допомоги, спрямований на забез-
печення захисту та розвитку конкуренції, підвищення 
прозорості функціонування системи державної допо-
моги та дотримання міжнародних зобов’язань України 
у сфері державної допомоги); закони України «Про 
режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 
93/96-ВР, «Про захист іноземних інвестицій в Україні» 
від 10.09.1991 № 1540а-ХІІ (забезпечують режим іно-
земного інвестування); Програма розвитку інвестицій-
ної та інноваційної діяльності в Україні, затверджена 
Постановою КМУ від 02.02.2011 № 389 (визначає прі-
оритетні напрями розвитку економіки на інноваційній 
основі, регулює здійснення заходів щодо концентрації 
інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційних та 
інноваційних проектів); Постанова КМУ «Про затвер-

дження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвес-
тиційних проектів у пріоритетних галузях економіки 
та вимог до таких проектів» від 14.08.2013 № 715 та 
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відбору 
проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестицій-
них проектів, для розроблення або реалізації яких нада-
ється державна підтримка» від 13.11.2013 № 835 тощо.

Водночас євроінтеграційні процеси, що проходять 
у нашій державі, посилюють вимоги до якості та швид-
кості законотворчого процесу (у тому числі імплемен-
тації міжнародних правочинів) із питань державної 
допомоги. Так, з березня 2007 р. Україна почала прово-
дити переговори щодо підписання Угоди про асоціацію 
між країною та ЄС, умови якої ще на той момент вима-
гали запровадження національної системи держав-
ної допомоги, яка б відповідала правилам державної 
допомоги в ЄС. 27 червня 2014 р. були підписані статті 
262–267 політичної частини Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, які визначили конкретні зобов’язання 
щодо створення системи державної допомоги.

Першими кроками виконання взятих на себе 
зобов’язань стали: ухвалення 1 липня 2014 р. Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господа-
рювання», що за своєю суттю є рамковим і встановлює 
технічні правила у перехідний період (до створення 
єдиних правил державної допомого в межах єдиного 
ринку); Розпорядження (зі змінами) КМУ від 4 березня 
2013 р. № 102-р про затвердження Плану заходів щодо 
проведення інституційної реформи у сфері моніто-
рингу та контролю державної допомоги суб’єктам гос-
подарювання, що, по суті, є дорожньою картою щодо 
створення системи державної допомоги. 

Незважаючи на значні здобутки в частині напрацю-
вання нормативно-правової баз з указаного питання, 
донині існує невпорядковане питання дискримінації 
суб’єктів господарювання та впливу на конкуренцію, 
що вкрай важливо вирішити в межах функціонування 
спільного ринку.

Структурна перебудова економіки, що відбувається 
на тлі активізації інвестиційної діяльності, неможлива 
без адекватної системи регулювання. Аналізуючи блок 
регулювання та контролю, варто відзначити, що дер-
жавне регулювання інвестиційної діяльності включає 
управління державними інвестиціями, а також регулю-
вання умов інвестиційної діяльності і контроль над її 
здійсненням усіма суб’єктами інвестиційної діяльності. 

Управління державними інвестиціями здійсню-
ється органами державної влади та включає плану-
вання, визначення умов і виконання конкретних дій з 
інвестування бюджетних і позабюджетних коштів. До 
основних суб’єктів регуляторного процесу варто від-
нести Міністерство фінансів України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Державну 
казначейську службу України, Державну інноваційну 
фінансово-кредитну установу, Державний фонд регіо-
нального розвитку, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади. Крім того, контроль над цільовим 
використанням бюджетних коштів здійснюють фінан-
суючі банки (за умови їхньої участі), які отримують від 
позичальників усю потрібну для цього документацію 
(бізнес-плани, розрахунки окупності, гарантовані дже-
рела повернення та ін.). 

Слід зауважити, що регулювання умов здійснення 
інвестиційної діяльності включає організаційно-пра-
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вові, економічні та монетарні методи. Організаційно-
правові методи регулювання охоплюють: розроблення 
відповідного нормативного законодавства; розро-
блення державних норм та стандартів в інвестиційній 
сфері; встановлення антимонопольних заходів; ліцен-
зування інвестиційної діяльності; державну експер-
тизу державних програм і проектів; антимонопольні 
заходи; приватизацію і роздержавлення; визначення 
умов використання землі та інших природних ресур-
сів; забезпечення захисту інвестицій.

Економічні методи регулювання інвестиційної 
діяльності включають: бюджетну, податкову та амор-
тизаційну політику, систему ціноутворення, політику 
заохочення іноземних інвестицій. Водночас основними 
інструментами грошово-кредитної політики щодо регу-
лювання інвестиційної діяльності є: встановлення нор-
мативів обов’язкових резервів; операції на відкритому 
ринку з державними цінними паперами; політика облі-
кової ставки НБУ, за якою він рефінансує банки, збіль-
шуючи або зменшуючи обсяги кредитних джерел для 
фінансування інвестиційної діяльності підприємств. 
Автор поділяє позицію Т. Коляди в тому, що «дієздат-
ність фінансової політики значною мірою визначається 
узгодженістю її окремих складників. І монетарна, і фіс-
кальна, і податкова, і бюджетна, і політика фінансового 
ринку та боргова політика держави мають бути спря-
мовані в одному векторі» [11, с. 135].

Важливим елементом системи державного фінансу-
вання інвестиційної діяльності є інформаційний блок, 
підґрунтям існування якого є функціонування інфор-
маційних систем, інформаційно-телекомунікаційних 
мереж та вузлів (у тому числі інформаційних порталів, 
різного роду об’єктів інформаційної інфраструктури), 
що сприяють отриманню/доступу чи безпосередньо 
надають інформацію (економічну, правову, статис-
тичну, виробничо-технологічну, з питань маркетингу), 
необхідну для здійснення інвестиційної діяльності.

Описуючи інформаційний блок, особливу увагу 
необхідно звернути на фінансових консультантів, 
оскільки саме від їхньої діяльності, як уважають 
науковці та практики, залежить процес підготовки до 
реалізації інвестиційних проектів й отримання фінан-
сування. Особливо це стосується юридичних, фінансо-
вих і технічних аспектів. 

У ролі фінансового консультанта переважно висту-
пає група спеціалістів у сфері інвестиційної діяльності 
(банку чи консалтингової фірми), а його діяльність 
передбачає: загальний аналіз запропонованого об’єкта 
інвестування; загальний аналіз документації, інфор-
мації про передбачувані умови виробництва, збуту 
продукції, умови роботи працівників тощо; побудову 
фінансової моделі проекту і складання фінансового 
плану, що включатиме аналіз можливостей викорис-

тання та підготовку договорів із потенційними інвес-
торами; вибір оптимальних шляхів фінансування; ана-
ліз ризиків і рекомендації з їх мінімізації; підготовку 
юридичних контрактів.

На нашу думку, інформаційний блок є особливим у 
системі державного фінансування інвестиційної діяль-
ності, оскільки недостовірність інформації чи її відсут-
ність може стати причиною великих ризиків як для дер-
жави, так і для суб’єкта, котрий отримує фінансування.

Висновки. Приймаючи до уваги вищевикладене, 
можна стверджувати, що державне фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств є відносно орга-
нізованою системою, що являє собою сукупність 
взаємопов’язаних функціональних підсистем (елемен-
тів і блоків), які забезпечують координацію відносин 
між економічними суб’єктами з приводу акумулювання 
(та/або залучення), розподілу й ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів держави для забезпечення 
інвестиційної діяльності підприємств виходячи із цілей 
та показників соціально-економічного розвитку країни.

Ключовими ознаками державного фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств як системної 
дефініції визначено такі: 

1. можливість виявлення множини елементів 
(форм, методів, принципів, показників, важелів, засобів 
забезпечення, реалізації та регулювання) державного 
фінансування інвестиційної діяльності підприємств;

2. система державного фінансування входить до 
фінансової та загальноекономічної системи, що, своєю 
чергою, входить до системи господарського механізму; 
крім того, система державного фінансування інвести-
ційної діяльності є складовим елементом системи дер-
жавної інвестиційної політики, що функціонує у рам-
ках її засад;

3. системі державного фінансування інвестиційної 
діяльності притаманний набір функцій (стимулюючої, 
нагромаджувальної, розподільної і перерозподільної, 
організаційної та контрольної), через реалізацію яких 
розкривається її роль у розширеному відтворенні;

4. функції передбачають присутність дій, які ґрун-
туються на відповідних принципах державного фінан-
сування інвестиційної діяльності: стимулювання 
збалансованого розвитку, відсутності спотворення кон-
куренції, цільового характеру й адекватності підтримки, 
неупередженості та прозорості механізму надання, під-
вищення продуктивності й технологічного оновлення 
виробництва, безпечності для навколишнього природ-
ного середовища, ефективності, фінансової обґрунтова-
ності і захищеності, гнучкості та адаптації до умов; 

5. основні та допоміжні суб’єкти державного 
фінансування інвестиційної діяльності мають мотиви 
та орієнтири, виконують певні функції і здійснюють 
діяльність згідно з означеними принципами.
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Мискін Ю.І., Мискіна О.О., Шевчук С.В. Характеристика принципів формування та реалізації 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. У статті розкрито сутність фіскально-регу-
ляторного потенціалу бюджетної політики. Запропоновано авторський підхід до систематизації принципів 
формування та реалізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. За базову класифіка-
ційну ознаку вибрано зв’язок зі структурними елементами бюджетної політики з позиції наукового підходу. 
Відповідно до неї виділено п’ять груп принципів. Кожен із них детально охарактеризовано. 
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зации фискально-регуляторного потенциала бюджетной политики. В статье раскрыта сущность фи-
скально-регуляторного потенциала бюджетной политики. Предложен авторский подход к систематизации 
принципов формирования и реализации фискально-регуляторного потенциала бюджетной политики. Ба-
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Постановка проблеми. Ефективність вітчизня-
ної бюджетної політики значною мірою залежить від 
дотримання принципів формування та реалізації її фіс-
кально-регуляторного потенціалу. Проте серед погля-
дів науковців сьогодні відсутня єдність у трактуванні 
сутності та логіки систематизації таких принципів, 
тому нагальною є потреба у розробленні єдиного під-
ходу до обґрунтування та групування принципів фор-
мування та реалізації фіскально-регуляторного потен-
ціалу бюджетної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми обґрунтування та систематизації принци-
пів бюджетної політики завжди знаходилися у колі 
наукових інтересів провідних учених-економіс-
тів. Серед останніх досліджень варто відзначити 
роботи А.О. Бояра [1], І.М. Боярко [2], Д.В. Верем-
чука [3], О.В. Дейнеки [2], В.Г. Дем’янишина [4], 
Н.А. Дехтяра [2], М.М. Єрмошенка [5], А.А. Мазаракі 
[6], Ю.В. Пасічника [7], Л.Б. Рябушки [3]. Їх наукові 
здобутки з окресленої проблематики є цінними та 
корисними. Проте основну увагу вчені спрямовують на 
визначення принципів саме бюджетної політики, тоді 
ж як принципи формування та реалізації фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної політики зали-
шаються недослідженими. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – визна-
чити, систематизувати та охарактеризувати принципи 
формування та реалізації фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж характе-
ризувати сутність принципів формування та реалізації 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на розу-
мінні сутності останнього. Під ним ми розуміємо «гно-
сеологічно-функціональну характеристику бюджетної 
політики, яка проявляється через конгломерат: ресур-
сів бюджетного механізму; умов, у яких формується та 
реалізується бюджетна політика; можливостей у кон-
тексті реальності досягнення поставленої мети через 
дію управлінського впливу; а також здатності суб’єктів 
формування та реалізації бюджетної політики до ефек-
тивної управлінської діяльності» [8, с. 81].

Своєю чергою, під принципами розуміються «осно-
вні вихідні положення якої-небудь наукової системи, 
теорії, ідеологічного напряму; особливості, покладені 
в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб 
створення або здійснення чогось; переконання, норми, 
правила, якими керується хто-небудь у житті, пове-
дінці» [9, с. 693].

Виходячи з наведеного трактування, принципи є 
першоосновою теоретичного обґрунтування форму-
вання та практичної реалізації бюджетної політики. 
Вчені-економісти, які комплексно та системно дослі-
джували бюджетну політику, приділяли особливу увагу 
принципам, хоча єдність у їхніх поглядах відсутня. 

По суті, сьогодні можна виділити три підходи до 
ідентифікації принципів бюджетної політики:

– ототожнення принципів бюджетної полі-
тики з принципами бюджетної системи (О.А. Бояр, 
І.М. Боярко, Д.В. Веремчук, О.В. Дейнека, Н.А. Дех-
тяр, Л.Б. Рябушка);

– трактування принципів бюджетної полі-
тики як похідних від принципів бюджетної системи 
(Ю.В. Пасічник);

– формування принципів бюджетної політики як 
окремої та цілісної системи (В.Г. Дем’янишин).

Напрацювання науковців є теоретично значимими 
та практично цінними, проте вони не акцентують увагу 
на фіскально-регуляторному потенціалі бюджетної 
політики, що, на нашу думку, не дає змоги повноцінно 
зосередити увагу на пріоритетності функціональності 
над сервісними процесами та елементами систем 
супроводження теоретичної концептуалізації та прак-
тичної реалізації бюджетної політики.

Виходячи із зазначеного вище, вважаємо за необ-
хідне осмислити принципи формування та реалізації 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики на кожному з етапів її розроблення та практич-
ного впровадження (табл. 1).

Розглянемо кожен із принципів більш детально.
Принцип мозаїчності передбачає, що фундамен-

тальною основою для формування фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики повинен бути 
світогляд, за якого всі його змістовні елементи визна-
чено та усвідомлено взаємопов’язані між собою. При 
цьому визначеність взаємозв’язків може бути як одно-
значною (сформованою та незміною у часі), так і мно-
жинною (статистично впорядкована матриця, на основі 
якої, відповідності до конкретних управлінських запи-
тів та умов зовнішнього та внутрішнього середовища 
об’єкта управління, формується чітко визначена логіка 
взаємозв’язків). Протилежністю принципу мозаїчності 
є калейдоскопічне світосприйняття, за якого допуска-
ється відсутність визначених та усвідомлених зав’язків 
між змістовними елементами світогляду. 

Принцип богоцетризму ґрунтується на тому, що 
світоглядні засади, які закладаються в основу форму-
вання фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної 
політики, повинні базуватися на усвідомленні єдності 
світу як сукупності взаємозалежних систем і процесів, 
в яких людина є одним з елементів цілісної системи. 
Протилежним принципу богоцентризму є принцип 
Я(его)-центризму, згідно з яким людина себе і свої 
бажання ставить у центр світосистеми. 

Згідно з принципом богоцетризму, фіскально-регу-
ляторний потенціал бюджетної політики, який, по суті, 
формується людьми для людей, першочергово пови-
нен бути зорієнтованим на збереження (або не пригні-
чення) наявної світосистеми, і лише після цього забез-
печувати реалізацію своїх прямих функцій.

Принцип коеволюції формування фіскально-регу-
ляторного потенціалу бюджетної політики базується 
на тому, що цілеспрямованість останньої повинна 
орієнтуватися не лише на задоволення економічних 
викликів сьогодення, а й на забезпечення збалансова-
ного розвитку природних, соціальних та економічних 
систем у межах єдиної та цілісної мозаїчної філософії.

Принцип тандемності передбачає, що алгоритм 
визначення остаточного рішення щодо формування 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики повинен ґрунтуватися не просто на арифметичній 
більшості голосів, а на узгодженні різних поглядів і від-
працюванні єдиного колективного рішення. Однією з 
основних умов дотримання даного принципу є прива-
лювання державницьких позицій над корпоративними 
інтересами у суб’єктів формування бюджетної політики.

Принцип справедливості формування фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної політики базується 
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на стратегічному баченні щодо викорінення експлуата-
ції однією людиною іншої. Основними орієнтирами і 
критеріями досягнення такого стану соціально-еконо-
мічних відносин між людьми є середній хронологічний 
вік людини, психіка якої характеризується людським 
типом ладу, та частка людей, які досягнули людського 
типу ладу психіки у загальній кількості людей.

Принцип науковості передбачає теоретичне обґрун-
тування причинно-наслідкових зв’язків між явищами, 
процесами та подіями життєдіяльності людей як базису 
та необхідної умови для формування фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики. Цей принцип 
вимагає ідентифікації світоглядних пріоритетів, на досяг-
нення яких спрямовується бюджетна політика, та визна-
ченості в теоріях, на основі яких вона буде формуватися.

Принцип гуманізму ґрунтується на твердженні, що 
кінцевою метою формування фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики є поліпшення життєді-
яльності людей. 

Принцип демократизму у формуванні фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної політики ґрунту-
ється на привалюванні волі та інтересів народу перед 
корпоративними групами.

Принцип історизму у формуванні фіскально-регу-
ляторного потенціалу бюджетної політики передбачає 
врахування історії становлення та розвитку останньої 
у конкретному середовищі в статиці та динаміці.

Принцип матеріалізму базується на ідентифікації 
окремих елементів (чинників) формування фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної політики, розви-
ток яких детермінує еволюцію системи у цілому.

Принцип безперервності ґрунтується на твер-
дженні, що процес формування фіскально-регулятор-
ного потенціалу бюджетної політики є не одноразовим, 
а буде тривати й надалі. Цей принцип формує переду-
мови для логічного і послідовного довгострокового 
використання бюджетної політики для забезпечення 
соціально-економічного розвитку держави.

Таблиця 1
Принципи формування та реалізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики  

на кожному з етапів її розроблення та практичного впровадження
Класифікація 

бюджетної політики за 
ознакою «послідовність 

здійснення»

Основні 
елементи науки

Структурні елементи 
бюджетної політики 
з позиції наукового 

підходу

Принципи формування та реалізації 
фіскальна-регуляторного потенціалу 

бюджетної політики

Формування бюджетної 
політики

Методологія Концепція

Мозаїчності 
Богоцентризму 
Коеволюції
Тандемності 
Справедливості

Теорія Стратегія

Науковості
Гуманізму
Демократизму
Історизму
Матеріалізму
Безперервності
Реальності
Системності
Комплексності
Передбачуваності
Гнучкості
Збалансованості інтересів
Відповідальності держави за стан 
формування бюджетної політики

Реалізація бюджетної 
політики Практика

Формалізація і 
стандартизація

Рівності юридичних і фізичних осіб  
перед законом
Законності
Оккама
Неупередженості (об’єктивності)

Практичне впровадження

Взаємної відповідальності держави, 
юридичних і фізичних осіб
Компетентності
Транспарентності

Оцінка ефективності

Ефективності
Результативності
Відповідальності
Зіставності і порівняльності
Обов’язковості
Гласності
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Принцип реальності передбачає такий підхід до 
формування фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики, згідно з яким за основу береться 
не умовне середовище, а реальна держава з її фактич-
ним станом соціально-економічного розвитку, пробле-
мами та перспективами.

Принцип системності базується на розумінні, що 
бюджетна політика є складною динамічною системою, 
яка складається з елементів, що у своїй сукупності 
визначають властивості системи. При цьому зміни 
хоча б в одному з елементів системи здійснюють сут-
тєвий вплив на зміну властивостей системи у цілому.

Принцип комплексності формування фіскально-регу-
ляторного потенціалу бюджетної політики ґрунтується на 
всебічному врахуванні основних і суміжних причинно-
наслідкових зв’язків. Цей принцип передбачає комплек-
сну діагностику всіх вхідних параметрів процесу, їх зміну 
та розвиток у динаміці, а також оцінку вихідних параме-
трів, у тому числі й їхній вплив на інші процеси.

Принцип передбачуваності базується на твердженні, 
що одним з основних критеріїв якості формування фіс-
кально-регуляторного потенціалу бюджетної політики 
є стійкість останньої у розумінні передбачуваності 
(певною мірою) її трансформації під дією зовнішнього 
середовища, внутрішніх змін та управлінського впливу. 
Недотримання даного принципу створює ситуацію, за 
якої усвідомлений управлінський вплив на формування 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики, по суті, унеможливлюється і на практиці реалізу-
ється не на базі наукового обґрунтування, а як мистецтво.

Принцип гнучкості формування фіскально-регу-
ляторного потенціалу бюджетної політики передба-
чає здатність та можливість динамічного коригування 
останньої за умови суттєвих змін зовнішнього серед-
овища. Цей принцип вимагає усвідомленого створення 
резервів та обґрунтування механізму здійснення адап-
тації бюджетної політики до змінних обставин.

Принцип збалансованості інтересів передбачає, що 
в процесі формування фіскально-регуляторного потен-
ціалу бюджетної політики повинні бути враховані та 
максимально збалансовані інтереси всіх зацікавлених 
сторін (народу, держави, бізнесу).

Принцип відповідальності держави за стан фор-
мування бюджетної політики ґрунтується на усвідом-
ленні, що державі у цьому процесі відведено роль 
єдиного суб’єкта управління. А отже, держава пови-
нна бути гарантом і нести повну відповідальність за 
наявність бюджетної політики, її результативність та 
ефективність, а також за якість стану формування фіс-
кально-регуляторного потенціалу бюджетної політики. 

Принцип рівності юридичних і фізичних осіб перед 
законом базується на твердженні, що за формалізації 
і стандартизації сформованої бюджетної політики у 
законодавстві держави потрібно дотримуватися пари-
тетних підходів до прав, обов’язків та відповідальності 
юридичних і фізичних осіб.

Принцип законності реалізації фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики передбачає 
обов’язкову формалізацію у межах законодавчих актів 
держави технології практичної реалізації бюджетної 
політики та алгоритму оцінки її ефективності.

Принцип Оккама (не варто залучати нові сутності 
без крайньої на те потреби) у процесі формування і реа-
лізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної 

політики проявляється через мінімізацію припущень 
у науковому обґрунтуванні, превалювання змісту над 
формою та максимізацію ефективності за рахунок 
оптимізації вторинного шуму.

Принцип неупередженості (об’єктивності) передба-
чає, що законодавча формалізація бюджетної політики 
повинна характеризуватися однозначністю і відсут-
ністю подвійних стандартів.

Принцип взаємної відповідальності держави, юри-
дичних і фізичних осіб ґрунтується на тому, що всі 
суб’єкти права впливають на практичну реалізацію 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики і, відповідно, несуть відповідальність за її якість.

Принцип компетентності передбачає ідентифікацію 
і формалізацію компетенцій та морально-етичних стан-
дартів, яким повинні відповідати суб’єкти реалізації фіс-
кально-регуляторного потенціалу бюджетної політики.

Принцип транспарентності базується на тому, що 
процес реалізації фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики повинен бути прозорим для гро-
мадськості. У цьому контексті важливе розроблення 
технології інформування громадян про стан форму-
вання і реалізації бюджетної політики.

Принцип ефективності передбачає, що одним з осно-
вних критеріїв оцінки якості реалізації фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики є співвідношення 
отриманих кінцевих результатів до витрачених ресурсів.

Принцип результативності ґрунтується на зорієнто-
ваності реалізації фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики на заздалегідь визначені та фор-
малізовані цілі.

Принцип відповідальності базується на твердженні, 
що за недосягнення запланованих результатів та рівня 
ефективності реалізації фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики обов’язково повинні 
бути визначенні та покарані винні особи.

Принцип зіставності і порівняльності передбачає, що 
технологія оцінки якості реалізації фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики повинна спира-
тися на зіставлення та порівняння фактично отриманих 
результатів із запланованими. При цьому порівнюватися 
повинні значення заздалегідь визначених та формалізо-
ваних показників відповідно до підходу «ціль – показ-
ник – значення показника (фактичне та заплановане)».

Принцип обов’язковості проявляється через забез-
печення систематичної оцінки якості реалізації фіс-
кально-регуляторного потенціалу бюджетної політики.

Принцип гласності ґрунтується на тому, що сам 
процес формування та реалізації фіскально-регулятор-
ного потенціалу бюджетної політики, а також оцінка 
його ефективності повинні бути максимально інфор-
маційно відкритим для громадськості.

Висновки. Таким чином, за результатами аналізу 
поглядів учених на принципи бюджетної політики нами 
визначено та охарактеризовано принципи формування та 
реалізації фіскально-регуляторного потенціалу бюджет-
ної політики: мозаїчності, богоцентризму, коеволюції, 
тандемності, справедливості, науковості, гуманізму, 
демократизму, історизму, матеріалізму, безперервності, 
реальності, системності, комплексності, передбачува-
ності, гнучкості, збалансованості інтересів, відповідаль-
ності держави за стан формування бюджетної політики, 
рівності юридичних і фізичних осіб перед законом, 
законності, Оккама, неупередженості (об’єктивності), 
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взаємної відповідальності держави, юридичних і фізич-
них осіб, компетентності, транспарентності, ефектив-
ності, результативності, відповідальності, зіставності і 
порівняльності, обов’язковості, гласності.

Враховуючи актуальну потребу в обґрунтуванні 
логіки групування ідентифікованих принципів, нами 
запропоновано авторський підхід до їх систематизації, 

який ґрунтується на класифікаційній ознаці «зв’язок зі 
структурними елементи бюджетної політики з позиції 
наукового підходу». 

У подальших дослідженнях убачається за необхідне 
зосередження уваги на методологічному підході до 
оцінки фіскально-регуляторного потенціалу бюджет-
ної політики.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «БІРЖОВИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

Пєхота А.В. Визначення сутності поняття «біржовий ринок цінних паперів». У статті здійснено ана-
ліз визначення поняття «біржовий ринок цінних паперів». На підставі синтезу тлумачень поняття «біржовий 
ринок цінних паперів» виділено найбільш поширені підходи, які використовуються у науковій літературі 
для визначення його сутності. Проаналізовано законодавство ЄС для адаптації національного законодав-
ства України щодо «осучаснення» визначення сутності понять «регульований (організаційно оформлений) 
ринок» та «оператор регульованого ринку». Аналіз наукових праць та досліджень щодо сутності поняття 
біржового ринку цінних паперів дав змогу визначити основні характерні особливості, які є ключовими і 
покладаються в основу визначення поняття біржового ринку цінних паперів різними науковцями, та сфор-
мулювати власне визначення цієї дефініції.

Ключові слова: біржовий ринок цінних паперів, фондова біржа, регульовані ринки, визначення біржо-
вого ринку цінних паперів, сутність біржового ринку цінних паперів. 

Пехота А.В. Определение сущности понятия «биржевой рынок ценных бумаг». В статье осущест-
влен анализ определения понятия «биржевой рынок ценных бумаг». На основании синтеза толкований по-
нятия «биржевой рынок ценных бумаг» выделены наиболее распространенные подходы, используемые в 
научной литературе для определения его сущности. Проанализировано законодательство ЕС для адаптации 
национального законодательства Украины относительно «осовременивания» определения сущности поня-
тий «регулируемый (организационно оформленный) рынок» и «оператор регулируемого рынка». Анализ на-
учных трудов и исследований о сущности понятия биржевого рынка ценных бумаг позволил нам определить 
основные характерные особенности, которые являются ключевыми и полагаются в основу определения по-
нятия биржевого рынка ценных бумаг различными учеными, и сформулировать собственное определение 
этой дефиниции.

Ключевые слова: биржевой рынок ценных бумаг, фондовая биржа, регулируемые рынки, определение 
биржевого рынка ценных бумаг, сущность биржевого рынка ценных бумаг.
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Piekhota A.V. Definition of the essence of “the stock market of securities”. The article analyzes the definition 
of the concept of “stock market of securities”, based on the synthesis of the interpretation of the concept of “stock 
market securities” identified the most common approaches used in the scientific literature to determine its essence. 
The EU legislation is analyzed in order to adapt the national legislation of Ukraine with regard to “modernization” 
of the definition of the essence of the concepts of “regulated (organized) market” and “regulated market operator”. 
Analysis of scientific works and research on the essence of the concept of “stock market securities” allowed us to 
identify the main characteristics that are key and underpin the definition of the concept of “stock market securities” 
by different scholars, and formulate the actual definition of this definition.

Key words: stock market of securities, stock exchange, regulated markets, definition of stock exchange market, 
essence of stock market of securities.

Постановка проблеми. Актуальність науково 
обґрунтованого розгляду сутності поняття «біржовий 
ринок цінних паперів» зумовлена нинішнім станом 
«осучаснення» поняття біржового ринку цінних папе-
рів в Україні через зміни в законах і підзаконних актах 
для адаптації національного законодавства України до 
законодавства ЄС. Аналіз значної кількості літератур-
них джерел виявив недостатній ступінь висвітлення 
сутності поняття «біржовий ринок цінних паперів» та 
невідповідність деякої інформації за умов швидкого 
розвитку біржового ринку цінних паперів у світі зага-
лом та в Україні зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
теоретичні питання розвитку біржового ринку цінних 
паперів висвітлено в наукових працях вітчизняних і 
зарубіжних учених, фахівцями ринку, серед найбільш 
вагомих з яких можна виділити В. Базилевича, О. Бара-
новського, О. Василика, Т. Гужву, В. Загорського, 
О. Іваницьку, М. Солодкого, С. Еша, В. Шелудько, 
Г. Карпенка, В. Колесника, Ю. Лисенкова, В. Лященка, 
О. Мендрула, Я. Міркіна, О. Мозгового, В. Осколь-
ського, О. Поважного, І. Школьника та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є ана-
ліз та узагальнення підходів до тлумачення поняття 
«біржовий ринок цінних паперів» і формулювання на 
цій основі визначення, яке враховуватиме відповідні 
теоретичні аспекти. 

Виклад основного матеріалу. Організованою 
формою ринку, який пройшов багатовіковий еволю-
ційний шлях розвитку від елементарної торгівлі до 
електронного Інтернет-трейдингу, є біржовий ринок 
цінних паперів. Сутність біржового ринку цінних 
паперів передбачає визначення економічної категорії 
як терміну «біржовий ринок» загалом, так і визна-
чення поняття «біржовий ринок цінних паперів» 
[6, с. 11]. 

У наукових працях досить часто біржовий ринок 
асоціюється з поняттям організованого ринку, функ-
ціонування якого забезпечується біржами. При цьому 
ця організованість полягає у тому, що біржі діють за 
встановленими для учасників правилами. Зокрема, 
саме фондова біржа зосереджує попит і пропозицію 
цінних паперів, сприяє формуванню їхнього біржового 
курсу та виконує інші функції, пов'язані з обігом цін-
них паперів. 

Так, С. Еш зазначає, що біржовий ринок – це ринок 
не лише регульований державою ззовні, а й ринок із 
досить жорсткою системою саморегулювання. На бір-
жах дотримуються писаних і неписаних кодексів пове-
дінки. Біржі є досить закритими організаціями, стати 
членом яких, як правило, важко [5, с. 422].

В. Базилевич наводить визначення біржовому 
ринку як ринку, який організаційно оформлений та 
постійно діючий за жорсткими регульованими пра-
вилами, на якому концентруються попит і пропози-
ція на біржові активи, а фінансові посередники за 
свій рахунок або в інтересах клієнтів здійснюють 
купівлю-продаж цих активів за ринковими цінами 
на регулярній та впорядкованій основі. При цьому 
роль організатора торгівлі цінними паперами вико-
нує фондова біржа. 

В. Шелудько зазначає, що саме фондова біржа є 
організаційно оформленим, постійно діючим ринком, 
на якому створюються сприятливі умови для вільної 
купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами 
на регулярній та впорядкованій основі [9].

Російський дослідник біржового ринку початку 
ХХ ст. Ю.Д. Філіппов зазначає, що біржі є особливою 
історично організованою формою ринку, який наділе-
ний рисами, що відрізняють його від інших ринків, і є 
вищою мірою прояву ринкових форм. 

Дослідники біржового ринку О.І. Дегтярьова та 
О.А. Кандінська розглядають біржовий ринок як «орга-
нізований форум для укладання строкових контрактів, 
які для забезпечення вищої ліквідності мають найви-
щою мірою стандартизовані умови…». Сучасний бір-
жовий ринок являє собою ринок, на якому здійсню-
ється торгівля деривативами. 

Дж. Маршалл наводить таке трактування біржового 
ринку: «Це товарні та фінансові біржі, торгівля на яких 
проводиться за допомогою системи подвійного аукці-
ону в спеціальних торговельних залах. Ці ринки руха-
ються у бік більшої ліквідності з невеликою різницею 
у цінах продавця і покупця…» [6, с. 15].

Як зазначив Ю. Серажим, біржовий ринок – це 
завжди організований ринок цінних паперів. Обіг цін-
них паперів на основі спільно прийнятих правил між 
професійними посередниками – учасниками ринку 
по договорах-дорученнях або комісії інших учасни-
ків ринку є біржовим (організованим) ринком цінних 
паперів. Відповідно, дані поняття дуже близькі одне до 
одного [11]. 

Аналізуючи погляди дослідників щодо трактувань 
поняття «біржовий ринок», підтверджуємо, що він є 
місцем для проведення торгів, який діє за встановле-
ним правилами. Організаторами торгівлі на біржовому 
фондовому ринку виступають фондові біржі. 

Як зазначив М. Солодкий, сутність фондової 
біржі полягає у тому, що це організаційно оформле-
ний, постійно діючий ринок, на якому здійснюється 
торгівля цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами [6]. 
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Поняття «біржовий ринок» та «біржовий ринок цін-
них паперів» є тотожними. Аналізуючи організований 
ринок, досліджуємо фондові біржі як ринок, на якому 
відбувається торгівля фінансовими інструментами.

Прирівнює ці два поняття й Закон України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 
3480-IV, яким визначено, що регульованим (органі-
заційно оформленим) фондовим ринком є фондова 
біржа, що функціонує постійно на підставі відпо-
відної ліцензії, виданої Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку в установленому 
нею порядку, і забезпечує проведення регулярних 
торгів цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами за встановленими правилами, а також 
організовує централізоване укладання і виконання 
договорів щодо цінних паперів та інших фінансових 
інструментів [3].

Досить чітко дане поняття визначено в Директиві 
2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 
15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів 
і внесення змін до Директив 2002/92/EC та 2011/61/
ЄС (у новій редакції), яка є одним із найбільш важли-
вих актів на території Європейського Союзу. Згідно з 
положеннями Директиви, «регульований ринок» – це 
багатостороння система, яка перебуває у віданні і (або) 
під керуванням оператора ринку та забезпечує мож-
ливість для різних третіх осіб продавати й купувати 
частки фінансових інструментів (у рамках системи і 
згідно з недискреційним регламентом) шляхом під-
писання договорів щодо фінансових інструментів, що 
допускаються до торгівлі згідно з його регламентом і 
(або) в рамках його систем, й яка уповноважена та веде 
свою діяльність регулярно відповідно до Титулу III цієї 
Директиви. Своєю чергою, відповідно до Директиви, 
«оператор ринку» – це особа або особи, які здійснюють 
управління комерційною діяльністю на регульованому 
ринку і (або) введуть на ньому операції (або сам регу-
льований ринок) [12].

Здійснений нами аналіз дефініції «біржовий ринок 
цінних паперів» дає змогу стверджувати, що в науковій 
літературі, світовій та вітчизняній практиці регулю-
вання біржового ринку цінних паперів відсутнє єдине 
універсальне визначення біржового ринку цінних 
паперів. Кожне визначення залежить від різноманітних 
чинників, які впливали на його авторів, теоретичних 
знань, практичного досвіду та сфери, в якій вони здій-
снювали власну діяльність. 

Синтез тлумачень поняття «біржовий ринок цінних 
паперів» дає змогу стверджувати, що вони не завжди 
відображають усі особливості цього процесу, його сис-
темність, комплексність тощо.

Серед найбільш поширених підходів, які викорис-
товуються у науковій літературі для визначення його 
сутності, можна визначити такі:

– біржовий ринок цінних паперів як ринок із досить 
жорсткою системою саморегулювання;

– біржовий ринок цінних паперів як організова-
ний форум для укладання строкових контрактів, які 
для забезпечення вищої ліквідності мають найвищою 
мірою стандартизовані умови;

– біржовий ринок цінних паперів як організова-
ний ринок цінних паперів, на якому здійснюється тор-
гівля фінансовими інструментами за встановленими 
правилами. 

На нашу думку, біржовий ринок цінних паперів – 
це платформа, яка представлена фондовими біржами, 
які створюють відповідні умови для постійно діючої 
торгівлі цінними паперами шляхом об'єднання попиту, 
пропозицій на них, що мають працювати за єдиними 
правилами та за єдиною технологією електронного 
обігу цінних паперів.

Визначальними рисами біржового ринку є такі:
– високий рівень організації;
– функціонування на регулярній основі за чіткими 

правилами;
– жорстке державне та внутрішнє регулювання; 
– концентрація попиту і пропозиції на біржові 

активи;
– залучення до участі в торгах виключно фінансо-

вих посередників;
– публічний характер торгівлі та інформаційна про-

зорість ринку [7].
Саме на фондову біржу як організований ринок 

припадає здійснення біржової торгівлі. Нерідко в кра-
їнах із ринковою економікою змінювалося законодав-
ство, але основні принципи біржової торгівлі залиша-
лися переважно сталими, лише адаптуючись до нових 
умов та вдосконалюючись. 

Основні принципи, на яких фондова біржа здій-
снює свою діяльність: 

– безпосередня довіра між брокером і клієнтом; 
– гласність (друкуютьcя зведення про всі угоди і 

відомості, надані емітентом за згодою з біржею, про 
внесення акцій у біржовий список незалежно від 
активності емітента);

– тверде регулювання адміністрацією біржі й ауди-
торами діяльності дилерських фірм шляхом установ-
лення правил торгівлі й обліку, здійснюваних операцій 
із цінними паперами;

– перевірка якості та надійності цінних паперів;
– установлення єдиного курсу на однакові цінні 

папери одного емітенту на основі аукціонної торгівлі [8].
Втім, біржовий ринок цінних паперів виконує 

важливу роль в економіці України, оскільки він є 
невід'ємним та важливим елементом фінансової сис-
теми ринкової економіки. Визначним періодом завер-
шення перетворення вітчизняної економіки є ство-
рення ефективного організаційного ринку цінних 
паперів. Проте нині для повноцінного функціонування 
та подальшого розвитку біржового ринку цінних папе-
рів заважає ціла низка невирішених проблем, зокрема 
неузгодженість та відсутність єдиних підходів до регу-
лювання діяльності організованих ринків на держав-
ному рівні [10].

16 вересня 2014 р. Україна ратифікувала Угоду про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони. Відповідно до ст. 133 та додатку XVІІ Угоди, 
Україна взяла на себе зобов’язання наближення наці-
онального законодавства до законодавства ЄС та 
забезпечення поступового приведення у відповід-
ність своїх чинних законів та майбутнього законодав-
ства до acquis ЄС (строк імплементації, відповідно 
до Угоди, – протягом чотирьох років із дати набрання 
чинності Угодою) [2]. 

Своєю чергою, відповідно до ст. 133 та додатку 
XVІІ зазначеної Угоди про асоціацію, Національною 
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комісією з цінних паперів та фондового ринку рішен-
ням від 28 грудня 2016 р. № 1274 затверджено План 
імплементації у сфері фінансових інструментів та 
ринків капіталу: Директиви (ЄС) № 2014/65/ЄС Євро-
пейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. 
на ринках фінансових інструментів і внесення змін до 
Директив 2002/92/ЄС та 2011/61/ЄС Регламенту (ЄС) 
№ 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 
15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів 
та внесення змін до Регламенту (ЄС) 648/2012. Метою 
цього Плану імплементації є визначення заходів, спря-
мованих на приведення законодавства у сфері ринків 
капіталу у відповідність до найкращих світових стан-
дартів [4]. 

Згідно з Планом імплементації, розроблено 
законопроект «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо регульованих ринків 
та деривативів» (реєстраційний номер № 3498 від 
20.11.2015), який затверджено Постановою Верхо-
вної Ради України від 31.03.2016 № 1058-VIII та при-
йнято за основу [1]. 

Законопроект ураховує передову міжнародну прак-
тику, насамперед Рекомендації Міжнародної асоціації 
свопів та деривативів (ISDA), Принципи регулювання 
та нагляду за ринками товарних деривативів (IOSCO), 
а також останні законодавчі зміни в Європейському 
Союзі, Директиву Євросоюзу про ринки фінансових 
інструментів (MiFID II), Регламент про ринки фінан-
сових інструментів (MiFIR) та Регламент про позабір-
жові похідні інструменти, центральних контрагентів і 
торгові репозиторії (EMIR). 

Законопроектом передбачається створення правового 
поля для організованого ринку цінних паперів, зокрема 
шляхом визначення сутності поняття «регульований 
(організаційно оформлений) ринок»; пропонується уні-
фікувати підходи до регулювання діяльності бірж, які, 
зокрема, здійснюють торгівлю цінними паперами, шля-
хом запровадження інституту оператора регульованого 
ринку як юридичної особи, яка здійснює управління та 
забезпечує функціонування регульованого ринку на під-
ставі відповідної ліцензії, що видається Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку [1]. 

Таким чином, імплементація національного зако-
нодавства України до законодавства ЄС дасть змогу 
створити ефективний та дієвий (організаційно оформ-
лений) ринок цінних паперів. 

Висновки. Питанню сутності поняття «біржовий 
ринок цінних паперів» присвячено значну кількість дослі-
джень та праць, як результат, сутність цього терміну в різ-
них дослідженнях відрізняється, акцентуючи увагу на його 
різних аспектах. Аналіз зазначених праць та досліджень 
щодо сутності поняття біржового ринку цінних паперів 
дав змогу визначити основні характерні особливості, які 
покладено в основу визначення цього поняття різними 
науковцями та дослідниками, сформулювати власне визна-
чення даної дефініції. Слід також відзначити недостатню 
системність здійснених досліджень із цього питання. 

На нашу думку, саме цей аспект і потребує подаль-
шого детального дослідження, обґрунтування та фор-
мування відповідних теоретичних та методологічних 
засад для можливості досягнення найбільшої ефектив-
ності під час їх практичного застосування. 
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Постановка проблеми. Процес глобалізації та 
трансформації міжнародних економічних зв’язків без-
посередньо пов’язаний із переливом капіталів однієї 
країни в іншу, і навпаки. Особливо це стосується 
банківської системи як одного з головних елементів 
економіки кожної країни. Оскільки Україна безпосе-
редньо пов’язана з інтеграційними процесами світу, 
то виникає потреба переливу капіталів між різними її 
країнами-партнерами. 

В умовах політичної та економічної нестабільності, 
а також військових дій на території України, що ста-
новлять загрозу для безпеки банківської системи та 
певні перепони для іноземних інвесторів, варто про-
аналізувати позитивні та негативні наслідки припливу 
іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему. 
Збільшення обсягів іноземних банків може двояко 
впливати на фінансову стійкість банківської системи 
України, оскільки вона стає надто залежною від дії 
зовнішніх чинників економік різних країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз основних аспектів діяльності банків з інозем-
ним капіталом проводили такі вчені-економісти, 
як: О.В. Дзюблюк, В.Г. Костогриз, Т.Д. Гірченко, 
Ж.М. Довгань, В.В. Коваленко, І.Б. Івасів, Ю.М. Без-
дітко, А.В. Линенко, Г.М. Забчук та ін. Їхні праці опи-
сують основні моменти діяльності банків з іноземним 
капіталом та їхній вплив на економіку країни, але 
сьогодні умови діяльності банків у країні досить змі-
нилися, аналогічно змінам підлягають господарські 
зв’язки України з країнами світу, тому особливої уваги 
потребує оцінка впливу присутності іноземного капі-
талу на функціонування банківської системи України.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження процесу входження іноземного капіталу 
в банківський сектор України з початку створення 
до сьогодні та виявлення позитивних та негативних 
наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Від виникнення і до 
сьогодні банківська система України постійно зміню-
ється. Це спровоковано процесом глобалізації, інте-
грації та концентрації капіталу. Безумовно, приплив 
іноземних інвестицій вносить корективи в розвиток 
вітчизняних банків.

Процес надходження іноземного капіталу в наці-
ональні банківські системи був тісно пов’язаний зі 
збільшенням обсягів міжнародної торгівлі та мінімі-
зацією ризиків контрагентів за рахунок використання 
банків, що мають свої філії за кордоном. Створення 
філій іноземних банків в інших країнах та надання 
кредитів під прийнятні відсотки стали передумовами 
зародження глобальної банківської системи з глибоким 
проникненням іноземного капіталу в національні бан-
ківські системи.

Іноземний капітал розпочав надходити в україн-
ську банківську систему ще на початку її зародження 
у 1991–1994 рр. Проте мета такого входження була 
швидше спекулятивного характеру, ніж освоєння 
нового ринку, адже тоді Україна починала будувати 
свою незалежну економіку, а банківська система вза-
галі була з надто низьким рівнем регулювання, що 
давало змогу виводити кошти в офшорні зони. А з 
1994 р. Національний банк України вводить обмеження 
щодо частки іноземців у статутному капіталі банку, і 
вона не могла перевищувати 15%.
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Нові банки з іноземним капіталом масово почали 
створюватися протягом 1995–1998 рр., основна мета 
діяльності таких банків полягала у підтримці зовніш-
ньоторговельних операцій іноземних компаній на 
вітчизняному ринку. Знову ж виникло питання відми-
вання грошей та спекуляцій, що в кінцевому підсумку 
призвело до кризи в банківській системі України в 
1998 р., яка змусила іноземного інвестора вивести свій 
капітал за кордон.

Протягом 1999–2004 рр. НБУ переглянув стратегію 
вдосконалення процесу взаємодії вітчизняних банків з 
іноземними. Були визначені основні правила на фінан-
совому ринку та знято обмеження на частку іноземних 
інвесторів у статутному капіталі банків. 2000 р. став 
початком активного входження іноземних банків в 
Україну. Саме у цей час динамічно розвивається малий 
та середній бізнес, відбуваються зміни в економіці кра-
їни, що провокувало населення до збільшення попиту 
на банківські послуги; українські підприємства потре-
бували розширення зовнішньоекономічних зв’язків. 
Такі зрушення сприяли проникненню й українських 
товарів за кордон, що позитивно впливало на налаго-
дження зв’язків з іншими державами.

У 2006 р. були скасовані певні обмеження щодо від-
криття іноземних банків в Україні. Зокрема, Закон «Про 
банки і банківську діяльність» давав право відкривати 
філії іноземних банків на території країни. Новим 
поштовхом до експансії іноземного капіталу стали 
очікування, що спровокувала Помаранчева революція. 
Саме у цей час влада вибирає розвиток у напрямі євро-
пейських країн. У 2006 р. кількість банків з іноземним 
капіталом збільшилася аж на 12 од., тоді як загальна 
кількість банків – лише на сім порівняно з 2005 р. [1].

Протягом 2007–2008 рр. кількість банків з інозем-
ним капіталом зросла порівняно з 2006 р. на 12 од., при 
цьому кількість банків зі 100%-м іноземним капіталом 
збільшилася на 4 од., що підтверджує значну концен-
трацію іноземних банків у банківській системі України. 

Така ситуація була спровокована недосконалістю 
вітчизняного законодавства в частині регулювання іно-
земних інвестицій, що спровокувало нагромадження 
великої кількості різних ризиків, які підривали фінан-
сову безпеку банків України. Початок глобальної 
фінансової кризи спровокував банкрутство системно 
важливих універсальних банків, які нагромадили 
велику частину низькоякісних кредитів, упали ціни 
на акції, скоротилося число філій іноземних банків та 
представництв. У період кризи національна банків-
ська система мала своєрідну опору, яку створювали 
іноземні банки, що мали важчий рівень капіталізації, 
підтримку з боку материнських структур та розробле-
ний ризик-менеджмент. Починаючи з 2008 і до 2010 р. 
іноземні банки розпочинають розробляти власну анти-
кризову політику, щоб вистояти в кризу та подолати її 
наслідки: високий рівень проблемних кредитів, спад 
економіки та кредитування, девальвацію гривні. Банки 
з іноземним капіталом реалізовували свою політику за 
рахунок доступу до ресурсів материнських структур. 
У цей період найбільша частка іноземних банків нале-
жала Росії та Австрії. 

Ситуація змінилася у 2011 р., коли переважна кіль-
кість інвестицій у банківський сектор України нале-
жала Кіпру, друге місце зайняла Росія і третє належало 
Австрії. 

Іноземний банківський капітал представлений гру-
пою учасників, до якої входять: Raiffeisen International, 
UniCredit Group, BNP Paribas, Eurobank EFG Group, 
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, ABH Ukraine 
Limited, Уряд та ЦБ Росії, Erste Group, Volksbank AG, 
Intesa San Paolo, Calion Group, Sosiete Generale Group 
та ін. За два останні роки іноземним інвесторам уда-
лося взяти під контроль майже всіх основних лідерів 
вітчизняного банківського ринку: «Райффайзен Банк 
Аваль» (8,7% ринку), «УкрСиббанк» (7,06%), «ОТП 
Банк» (3,5%) [1].

Із прийняттям у 2010 р. Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання іноземних інвестицій та кредитування» 
інвестиційний режим діяльності іноземних банків став 
навіть сприятливішим, оскільки було усунуто обме-
ження у видах і формах здійснення іноземних інвести-
цій та скасовано посилений контроль над іноземними 
інвестиціями з боку вповноважених державних інсти-
туцій [2].

Основною метою таких змін було спрямувати іно-
земні банки на кредитування вітчизняних виробників, 
які мали обмежені ресурси, що призвело до зниження 
виробництва та погіршення позицій як на внутріш-
ньому, так і на зовнішніх ринках. Але ціль іноземних 
банків не співпадала із загальнодержавними цілями 
України. Банки з іноземним капіталом прагнули до 
швидкого повернення власних коштів та отримання 
надприбутків, а тому кредитували не низькоприбуткові 
галузі, що є важливими для розвитку економіки країни, 
а займалися споживчим кредитуванням та «грали» на 
ринку державних цінних паперів.

У 2012 р. НБУ обмежив можливість іноземних бан-
ків отримувати високі прибутки за рахунок споживчих 
кредитів та розпродажу активів. Це призвело до скоро-
чення іноземних інвестицій та прагнення нових інвес-
торів увійти на вітчизняний фінансовий ринок. Саме 
цього року сім банків з іноземним капіталом припи-
нили свою діяльність на території України.

Загальна кількість банків у 2013 р. зросла порів-
няно з 2012 р. на чотири банки, при цьому збереглася 
тенденція до зменшення кількості банків з іноземним 
капіталом. Зокрема, кількість банків зі 100%-м інозем-
ним капіталом зменшилася на 3 од. Саме 2013 р. став 
надто важким для банківської системи країни, в умовах 
жорсткої монетарної політики банки змушені скорочу-
вати свої витрати й оптимізували власні структурні 
підрозділи. Іноземні банки повертали фондування 
материнським структурам, що призвело до обмеже-
ності їхніх ресурсів і в кінцевому підсумку до виходу 
низки іноземних банків з українського ринку. 

Переломним для України та банківської системи 
став 2014 р., рік політичної, економічної, соціальної 
кризи. Основними загрозами для банківської системи 
стали зовнішня інтервенція з боку країни-сусіда та 
анексія Криму. Суспільні настрої викликали масові 
демонстрації та паніку, що спровокувало вилучення 
депозитів, зокрема фізичними особами. Такі обста-
вини погіршили ситуацію України, яка і без того стала 
не надто інвестиційно привабливою, адже діяльність 
іноземних банків спрямована, зокрема, на споживче 
кредитування фізичних осіб. Саме за 2014 р. обсяг 
депозитів в іноземній валюті скоротився на 17%. Кіль-
кість банків скоротилася на 46 од., проте кількість 
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банків зі 100%-м іноземним капіталом – лише на 2 од. 
Із цього можна зробити висновок, що іноземні банки 
були більш стійкими до внутрішніх шоків, але ми не 
можемо заперечити той факт, що інвестиційна прива-
бливість банківської системи України впала до критич-
ного рівня.

У 2015 р. окремі інвестори вкладали кошти в 
банківську систему України з розумінням великого 
ризику. На межі 2015–2016 рр. резонансною подією 
стала купівля власниками «Альфа-банку», що нале-
жить українським акціонерам, «Укрсоцбанку», яким 
володіла італійська Unicredit Group. Це свідчило про 
бажання інвесторів позбуватися таких ризикових акти-
вів. Проте з рис. 1 помітно, що обсяги активів інозем-
них банків не набували кардинальних змін.

Експерти в економічній галузі все частіше звертали 
увагу на питання про доцільність або недоцільність 
витіснення капіталу країни-агресора з території країни, 
адже події на Сході України перетворилися на війну.

Структура активів і пасивів російських банків зага-
лом свідчить про досить сильний вплив цих банків на 
валютний ринок країни.

За даними Національного банку, на кінець першої 
половини 2016 р. валютні активи чотирьох основних 
банків із російським капіталом становили близько 
2,5 млрд. дол., що охопило приблизно 10,5% усіх 
валютних активів банківської системи країни. Валюта 
становила в середньому 65% активів чотирьох великих 
російських банків за загального рівня в 46% для всієї 
банківської системи. 54% активів «ВТБ», 59% активів 
«Альфа банку», 67% активів «Промінвестбанку» і 79% 
активів «Сбербанку» на кінець 2015 р. було в інозем-
ній валюті. Для порівняння: валютні активи «УкрСиб-
банку», «ОТП банку», «Укрсоцбанку» і «Райффайзен 
Банку Аваль» становили 43%, 40%, 53% і 31% відпо-
відно [1].

Оскільки уряд України проводить активну політику 
проти російських товарів, логічно було б працювати в 
такому ж напрямі й у банківському секторі, адже реак-
ція громадян на діяльність банків із російським капіта-
лом досить негативна. Проте чи буде їх вихід із україн-
ського банківського сектору таким позитивним, якщо 
останнім часом ці банки займалися депозитними опе-
раціями підприємств провідних галузей: машинобу-
дування, енергетики, хімічної промисловості. Тобто в 
умовах економічної кризи важливі ланки виробництва 
стануть неліквідними. Тому вихід російських банків 
може стати загрозою для української еконо-
міки та валютного ринку зокрема. Найкра-
щим способом виведення цих банків з Укра-
їни є їх продаж іноземним інвесторам,що 
стабілізує соціальну сферу і приведе стра-
тегічного інвестора, який буде зацікавлений 
будувати бізнес за високими міжнародними 
стандартами.

Саме в 2016 р. відбулося рекордне зрос-
тання частки іноземного капіталу за всю 
історію існування української банківської 
системи. Проте зросла й частка проблем-
ної заборгованості, скоротилися обсяги 
кредитування та надто низько впала довіра 
вкладників до банків. Порівняно з 2014 р. 
кількість банків зменшилася на 67 од., проте 
таке очищення банківської системи не спро-

вокувало поліпшення її якісних показників. Але від 
кишенькових банків усе ж удалося позбавитися, що 
зробило вітчизняний банківський сектор більш фінан-
сово стійким.

2017 р. також розпочинався із санації банківської 
системи, проте основними мотивами вже були полі-
тичні, а не економічні чинники. Перед більшістю бан-
ків постала проблема додаткового вливання капіталу, 
українські банки у цьому плані мають обмежені мож-
ливості, тоді як банки з іноземним капіталом мають 
достатню ресурсну базу, яку отримують від материн-
ських структур.

Правління Національного банку України визна-
чило нові критерії розподілу банків на окремі групи на 
2017 р. Про це йдеться в Рішенні Правління НБУ від 
10 лютого 2017 р. № 76-рш.

Згідно з документом, передбачено такі групи:
– банки з державною часткою ‒ банки, в яких дер-

жава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 
75% статутного капіталу банку;

– банки іноземних банківських груп ‒ банки, контр-
ольні пакети акцій яких належать іноземним банкам 
або іноземним фінансово-банківським групам;

– банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких 
серед кінцевих власників істотної участі є один чи 
кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосе-
редковано володіють не менше ніж 50% статутного 
капіталу банку. 

Такий розподіл Національний банк використовува-
тиме виключно для представлення результатів діяль-
ності банківської системи України. Групування не буде 
застосовуватися для наглядових цілей. 

До першої групи належать такі банки: ПАТ «КБ 
«ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», 
АБ «Укргазбанк», АТ (публ.) «Український банк рекон-
струкції та розвитку», ПАТ «Розрахунковий центр».

До другої групи належать 25 банків, серед них: 
ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Райф-
файзен Банк Аваль», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «Кре-
добанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Марфін банк», 
АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк», ПАТКБ «Правекс 
банк», ПАТ «Креді агріколь банк», АТ «Піреус банк 
МКБ», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «ІНГ Банк Україна», 
АТ «ОТП банк» та ін.

Третя група є найбільшою і налічує 63 банки з при-
ватним капіталом. До них належать: ПАT «ПУМБ», 
Акціонерний банк «Південний», ПАТ «Мегабанк», 

Рис. 1. Загальні активи банківської системи України за 
2013–2016 рр. за групами банків (млрд. грн.) [1]
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ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Діамантбанк», 
ПАТ «Банк Восток», АТ «Таскомбанк» [1].

З вищенаведеної інформації помітно, що частка 
іноземних банківських груп значно перевищує частку 
банків з українською державною часткою.

Отже, з економічного погляду іноземний капітал є 
необхідною умовою стійкого розвитку банківської сис-
теми України, але його обсяг та концентрація в окремих 
сферах економіки мають бути контрольованими. Саме 
завдяки функціонуванню іноземних банків вітчизняна 
банківська здатна надавати великий обсяг послуг та 
використовувати новітні продукти. За затяжної еконо-
мічно-політичної кризи, що розпочалася ще в 2014 р. і 
триває донині, іноземні банки змогли втримати своїх 
клієнтів та залучити нових, що дало змогу банківській 
системі встояти.

Перед державою постає велике питання, чи зможе 
уряд контролювати інвестиції в банківську систему 
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України, якщо все ж таки, незважаючи на ризики, вони 
будуть зростати, або як буде діяти влада у разі стрім-
кого відпливу капіталу за кордон. 

Висновки. Отже, іноземний капітал відігравав 
важливу роль у банківській системі України. У кожний 
часовий проміжок цей вплив був різний, проте немож-
ливо заперечити той факт, що іноземні банки були 
своєрідними стрижнями під час криз у банківській 
системі України та певними гарантами для суспіль-
ства, адже підсвідомо населення завжди закордонне 
сприймали як щось краще та надійніше. Проте сьо-
годні ми говоримо про гостру політичну загрозу з боку 
країни-агресора, банки якої функціонують на території 
України, що потребує державного втручання. Загальна 
політична нестабільність відлякує стратегічно важ-
ливих інвесторів. Це потребує виважених політичних 
рішень, адже нинішня ситуація – це результат більше 
політичних, аніж економічних рішень.
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Stetsenko B.S. State in modern architecture of institutional financial infrastructure of Ukraine. This article 
deals with questions concerning the place and role of state in development of institutional financial infrastructure 
in Ukraine. The emphasis is made on: firstly, state regulation of the financial market of Ukraine; and secondly, on 
the activities of state financial institutions. The key features of regulatory model of financial sector in Ukraine and 
prospectives for its transformation are described. The role of state financial institutions in domestic institutional fi-
nancial infrastructure is determined. Particular ways of overcoming existing deformations in state policy regarding 
financial sector are determined.

Key words: financial infrastructure, institutional financial infrastructure, financial institutions, state, state regu-
lation of economy, state financial institutions.

Постановка проблеми. Останнє десятиріччя озна-
менувалося загостренням дискусії щодо місця та ролі 
держави у функціонуванні сучасного фінансового сек-
тору. Активізація полеміки припала на 2008–2009 рр., 
коли глобальна економічна криза фактично поставила 
під сумнів ефективність регуляторних моделей у най-
більш розвинених економіках світу. Через десять років 
логічними видаються кілька питань: які результати 
реформ регуляторних моделей? чи можуть вони бути 
імплементовані в Україні? Не менше суперечок триває 
й щодо діяльності державних фінансових інституцій. 
Тут дискурс відбувається за двома основними напря-
мами: по-перше, межі державного сектору економіки; 
по-друге, здатність державних фінансових інституцій 
ефективно впливати на окремі сегменти та фінансовий 
ринок у цілому. 

Зазначені проблеми набувають особливого забарв-
лення в Україні: ні модель державного регулювання 
фінансового сектору, ні практичні засади діяльності 
державних фінансових інституцій не є усталеними та 
викликають надто негативну реакцію з погляду оцінки 
їх ефективності. Таким чином, на часі дослідження, 
спрямовані на розвиток прагматичних засад діяльності 
держави як учасника вітчизняного фінансового сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Об’єктивно, що питання місця та ролі держави у 
функціонуванні сучасного вітчизняного фінансового 
сектору широко представлене у сучасній науковій 
літературі. У контексті дослідження регуляторних 
механізмів слід насамперед виділити праці С. Аржеві-
тіна, С. Бірюка, М. Бурмаки, С. Еш, С. Мошенського, 
С. Науменкової, Ю. Прозорова, О. Рибчак, І. Школьник 
та ін. Питання діяльності державних фінансових інсти-
туцій аналізувалося у наукових роботах О. Гаманко-
вої, В. Зимовця, В. Корнєєва, С. Міщенко, В. Опаріна, 
О. Солодовнік, Н. Ткаченко, В. Федосова. 

Разом із тим турбулентність сучасного фінансового 
сектору фактично не залишає місця для використання 
«традиційних», усталених підходів до його регулю-
вання та діяльності державних фінансових інституцій. 
Отже, виникає потреба в подальшому розвитку теоре-
тичних та прагматичних засад до функцій держави як 
учасника українського фінансового сектору. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – окрес-
лити стратегічні пріоритети розвитку державної 
регуляторної політики щодо фінансового сектору та 
напрями трансформації стратегії державних фінансо-
вих інституцій в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що 
питання державного регулювання фінансового сек-
тору та діяльності державних фінансових інституцій 
є логічно взаємопов’язаними. Такий зв’язок витікає 

насамперед із наявності в держави широкого інстру-
ментарію (прямих та непрямих методів) впливу на еко-
номіку. Ми зумисне не будемо детально зупинятися на 
теоретичних питаннях, а більше уваги приділятимемо 
саме прагматичній проблематиці діяльності держави у 
фінансовому секторі.

Передусім розглянемо діяльність державних фінан-
сових інституцій. Тут насамперед спадає на думку 
доволі нетипова ситуація, що склалася у вітчизняній 
банківській системі України на початку 2017 р., коли 
більше половини активів належали державним банкам 
[1]. Загальновідомо, що історія державних банківських 
інституцій є різною: одні з них із перших років неза-
лежності перебували у власності держави, тоді як інші 
набули такого статусу внаслідок відсутності інститу-
ційних механізмів забезпечення ефективної роботи сис-
темно важливих банків в Україні (виділено нами. – Б.С.). 

У будь-якому разі банки цієї групи на протязі трива-
лого часу перебували у приватній власності, але погір-
шення результатів їхньої діяльності «змусило» державу 
увійти до складу власників таких фінансових установ. 
Ми навмисно вжили слово «змусило» у лапках, адже 
реалізовані до цього часу в Україні сценарії націона-
лізації низки системно важливих банків залишили по 
собі більше питань ніж відповідей. Ці питання стосу-
ються і необхідності витрачання бюджетних ресурсів 
для підтримки таких банків, і наявності корупційного 
складника у такій «фінансовій підтримці», і політиза-
ції суто економічних процесів.

Насамкінець, діяльність державних банків стає 
предметом політичної конкуренції та торгів, зважаючи 
на реалізований на цей час принцип призначення їх 
менеджерів. Зокрема, законодавством України визна-
чено, що «до складу наглядової ради державного банку 
входять члени наглядової ради банку, призначені Вер-
ховною Радою України, Президентом України і Кабі-
нетом Міністрів України» [2]. У підсумку призначення 
членів наглядової ради державних банків потенційно 
перетворюється на боротьбу за контроль над їхньою 
діяльністю як із боку різних гілок влади, так і з боку 
(як це не парадоксально звучить) провідних фінансово-
промислових груп України. 

Загалом «вимушеність» наявної ситуації засвідчує, 
що в Україні відсутній цілісний підхід до антикризо-
вих заходів у банківському секторі, а роль держави 
визначається багато в чому політичною вагою кінце-
вих бенефіціарів банківських установ та їх здатністю 
домовитися про входження держави як власника до 
капіталу банку. Аналіз різноманітних позицій щодо 
державних банків в Україні дає можливість виділити 
найбільш явні плюси та мінуси їх функціонування на 
сучасному етапі (табл. 1).



172

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

На жаль, можна констатувати, що в інших сегментах 
фінансового сектору роль держави як власника є міні-
мальною. Інколи стратегія держави у цьому питанні 
виглядає щонайменше дивною – саме так можна оці-
нити поведінку держави-власника на страховому 
ринку. Спочатку в період 2004–2007 рр. створено чи не 
всі передумови для «розмивання» державного пакету 
акцій із подальшим переходом контролю над НАСК 
«Оранта» до приватних структур [4], проте надалі час 
від часу на рівні державних органів влади виникають 
ідеї про створення страхової компанії, в якій 100% 
акцій належатиме державі (виділено нами. – Б.С.). 

Більш послідовною є політика держави щодо функ-
ціонування НАК «Украгролізинг» [5]. Це можна пояс-
нити, з одного боку, привабливістю лізингових послуг 
на динамічному аграрному ринку, а з іншого – супер-
ечливими даними щодо ефективності діяльності цієї 
компанії (особливо з погляду використання бюджетних 
ресурсів). 

Таким чином, на сучасному етапі існують підстави 
для таких оцінок щодо місця та ролі державних фінан-
сових інституцій у вітчизняному фінансовому секторі 
(рис. 1).

Усі зазначені чинники – сегментарна фрагментар-
ність, стратегічна невизначеність, порушення конку-

рентного підходу, політизація, десинхронізація – суттєво 
знижують ефективність діяльності і самих державних 
фінансових інституцій, і роль держави як власника у 
фінансовому секторі. Насамкінець із цього приводу 
зазначимо, що державні фінансові інституції в таких 
умовах (частково, за винятком банківського сектору) 
втрачають свій вплив як механізми непрямого регулю-
вання економіки.

Не менше проблем сконцентровано й у царині дер-
жавного регулювання фінансового сектору. Сучасна 
регуляторна модель в Україні доволі детально описана 
в науковій літературі [6–8], при цьому більшість авто-
рів однозначно вказує на наявність численних дефор-
мацій. У рамках однієї статті надзвичайно складно 
описати всі без винятку недоліки, що притаманні дер-
жавному регулюванню вітчизняного фінансового сек-
тору. На нашу думку, з погляду стратегічних перспек-
тив найбільш значимими є такі «провали» державного 
регулювання:

1. Наявність кількох регуляторних центрів та від-
сутність координації їхньої діяльністю. Очевидно, що 
на сучасному фінансовому секторі України ми є свід-
ками регуляторного впливу Національного банку Укра-
їни, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг. Дискусія щодо доціль-
ності такої моделі виходить за межі 
суто вітчизняного ринку й є частиною 
глобального дискурсу про переваги 
того чи іншого підходу до регулю-
вання діяльності фінансових інститу-
цій. Утім, зрозуміло, що на сучасному 
етапі основний висновок полягає у 
тому, що побудова моделі (чи то мега-
регулятор, чи функціональний підхід і 
т. п.) є все ж вторинним чинником, а 
на її ефективність здебільшого впли-
вають інституційні чинники.

2. Перманентна боротьба за 
розподіл регуляторних повноважень – 
і на рівні законодавчої та виконавчої 

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ 
ІНСТИТУЦІЇ 

Сегментарна 
фрагментарність  

Стратегічна 
невизначеність  

Порушення 
конкурентного підходу 

Вплив політичних факторів на 
економічну діяльність  

 

Десинхронізація діяльності з 
державною економічною 

політикою 

Рис. 1. Ключові характеристики діяльності  
державних фінансових інституцій в Україні

Джерело: розроблено автором 

Таблиця 1
Позитивні та негативні риси домінування державних банків у вітчизняній банківській системі України

Позитивні риси Негативні риси
•	 зниження рівня ризиків банкрутства в банківській 
системі та уникнення ефекту «доміно»;
•	 використання потенціалу банківських інституцій для 
фінансування проектів, у реалізації яких зацікавлена 
держава;
•	 розширення спектру інструментів регуляторного 
впливу держави на тенденції ринку банківських послуг;
•	 зростання потенційних можливостей зростання 
доходів державного бюджету за рахунок дивідендів 
державних банків

•	 зниження рівня конкуренції у банківському секторі 
України;
•	 політизація діяльності фінансових установ та 
непотизм;
•	 використання централізованих ресурсів для підтримки 
державних банківських інституцій;
•	 відсутність державницького підходу до стратегії 
управління державними банками та частки держави у 
банківському секторі;
•	 орієнтація на максимізацію прибутку державних 
банків [3], що обмежує здатність таких установ 
фінансувати соціально значимі проекти з низьким рівнем 
прибутковості;
•	 поширення «інсайдерського» фінансування в активних 
операціях;
•	 накопичення «токсичних» активів у державних банках 
та у цілому по банківській системі

Джерело: систематизовано автором
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влади, і в контексті основних регуляторів фінансового 
сектору в Україні. Найбільш симптоматично у цьому 
контексті виглядають намагання припинити діяльність 
Нацкомфінпослуг та передати її повноваження іншим 
органам [9]. Чи варто говорити, що вказана законодавча 
ініціатива стала предметом чергового політичного 
торгу і саме тому не реалізована до цього часу. Сам 
факт появи зазначеного законопроекту є свідченням 
не стільки спроби оптимізувати регуляторну модель 
фінансового сектору, як вкотре переформатувати її під 
впливом суб’єктивних чинників.

3. Обмежений антикризовий інструментарій у роз-
порядженні органів державного регулювання фінансо-
вого сектору України. Кризи 2008–2009 та 2014–2016 рр. 
засвідчили, що в розпорядженні головних регуляторних 
органів невелика кількість ефективних інструментів. 
Якщо у випадку з банківських сектором ще можна гово-
рити про певні зрушення у цій царині, то для небанків-
ських фінансових інституцій антикризова політика або 
відсутня, або неефективна. Водночас і волатильність 
глобальних фінансів, і нестабільність макроекономічних 
тенденцій в Україні засвідчують, що перманентні кризи 
постійно супроводжуватимуть розвиток фінансового 
посередництва. Кожна така криза суттєво погіршує кон-
курентні позиції вітчизняних фінансових корпорацій і у 
світі, і у вітчизняній економіці. 

4. Низька ефективність регуляторних інструмен-
тів, що використовуються державою щодо фінансо-
вого сектору України. Надзвичайно велика множина 
кількісних показників засвідчує виділену вище тезу:

• вітчизняні фінансові корпорації за своїм еконо-
мічним потенціалом виглядають слабко не тільки на 
тлі економічно розвинених країн, а й відносно ринків 
інших країн із транзитивними економіками. І най-
більші банки, і тим більше небанківські посередники є 
недостатньо конкурентоспроможними на глобальному 
фінансовому ринку;

• у фінансовому секторі України функціонує 
велика кількість «кептивних» посередників, діяльність 
яких забезпечує використання різноманітних «сірих» 
та «тіньових» схем, а не на реалізацію конкурентної 
стратегії в рамках офіційної економіки;

• системний характер порушень прав учасників 
ринку цінних паперів та споживачів фінансових послуг. 
Численні скарги міноритарних акціонерів, неповер-

нення депозитів банками та кредитними спілками, 
невиплата страхового відшкодування, махінації під час 
споживчого кредитування стали звичним явищем для 
України. При цьому результат від такої ринкової стра-
тегії фінансових посередників часто перевищує потен-
ційні репутаційні та інші втрати менеджменту та самих 
фінансових установ;

•  корупція та суб’єктивізм окремих посадовців у 
реалізації регуляторних функцій держави.

5. Непослідовність у реалізації глобального век-
тору розвитку регуляторної моделі фінансового сек-
тору. Доволі традиційно для України виглядає фраг-
ментарність у реалізації глобального вектору розвитку: 
з одного боку, умови ряду міжнародних угод (зокрема, 
і в частині Асоціації з Європейським Союзом) жорстко 
регламентують імплементацію міжнародних право-
вих норм в Україні; з іншого – інституційна слабкість 
фінансового сектору призводить до того, що прак-
тика ведення бізнесу та його регулювання за біль-
шістю критеріїв не відповідають вимогам глобальної 
конкурентоспроможності. 

Висновки. Аналіз місця та ролі держави в архітек-
турі сучасної інституційної фінансової інфраструктури 
в Україні дав можливість зробити такі висновки:

• ключовими механізмами реалізації призначення 
держави як регулятора фінансового сектору в Україні є 
регуляторна модель та діяльність державних фінансо-
вих інституцій;

• ефективність використання державою усіх без 
винятку каналів впливу на фінансовий сектор є низькою, 
а в окремих випадках роль держави є деструктивною;

• для виправлення наявної ситуації доцільно реалі-
зувати низку заходів: по-перше, встановити чіткі кри-
терії діяльності держави-власника у фінансовому сек-
торі та розглянути можливості створення державних 
фінансових інституцій небанківського типу; по-друге, 
максимально деполітизувати модель управління 
фінансовими установами державного сектору еконо-
міки; по-третє, сформувати чітке стратегічне бачення 
регуляторної моделі фінансового сектору в Україні, у 
тому числі щодо кількості та повноважень регулятор-
них органів; по-четверте, створити ефективну систему 
захисту прав учасників фінансового ринку; по-п’яте, 
розширити коло доступних регуляторних інструментів 
у розпорядженні держави.
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Постановка проблемы. Одним из наиболее дей-
ственных инструментов, позволяющих выявить воз-
можности повышения эффективности бизнеса, сле-
довательно, одним из конкурентных преимуществ 
компании может стать внутренний аудит.

В экономически развитых странах проблемам 
аудита, в том числе внутреннего, уделяется повышен-
ное внимание. Помимо законов, в которых формули-
руются основные требования и определяются общие 
правила, там приняты и действуют различные норма-
тивные и иные документы по вопросам регулирования 
внешнего и внутреннего аудита. Ключевой пробле-
мой в этих условиях признается дальнейшее развитие 
системного подхода к организации внешнего и вну-
треннего аудита в формате международных стандартов 
финансовой отчетности и международных стандартов 

аудита, а также научно-методических положений и их 
привязки к конкретным экономическим субъектам.

Очевидно, что дальнейшее развитие внутреннего 
аудита должно проходить с учетом осмысления зару-
бежного опыта, углубленных исследований в области 
теории (прежде всего, разработки концепции внутрен-
него аудита). Необходимо также выявить цели и функ-
ции внутреннего аудита в условиях предприниматель-
ской деятельности. Если ранее внутреннему аудиту 
был присущ констатирующий характер, направленный 
на проверку достоверности отражения в учете финан-
совых и хозяйственных операций в соответствии с 
нормативными актами, то теперь этого недостаточно 
для компаний. Собственники и пользователи инфор-
мации надеются получить от внутренних аудиторов 
рекомендации для принятия экономических решений, 
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экспертизу бизнеса, компетентную консультацию по 
различным вопросам, исчерпывающую информацию о 
реальной жизнеспособности компании. Поэтому кон-
цепцию развития внутреннего аудита необходимо увя-
зывать с перспективами развития бизнеса компаний. 
Внутренний аудит должен иметь предупреждающий, 
прогнозный характер, направленный на выявление 
возможного предпринимательского риска.

С возникающими серьезными проблемами, свя-
занными с организационным контролем и надзором, 
руководству необходимо постоянно оценивать дея-
тельность каждой структурной единицы своей органи-
зации, которая влияет на достижение эффективности 
и защиту активов. Это особенно важно для развиваю-
щихся стран, таких как Ливия, где капитал тратится 
впустую или девальвируется из-за неэффективности, 
мошенничества, коррупции или защиты привилегиро-
ванных отношений, где организации не могут признать 
ценность концепций и практики внутреннего аудита, 
которые применяются в западных обществах.

Следовательно, развитие социально-экономиче-
ских отношений в условиях унификации, стандарти-
зации и глобализации учетных процессов, постоянные 
изменения учетного и аудиторского законодательства, 
развитие экономических субъектов, существующие 
недостатки теоретико-методологических, организа-
ционных, научно-методических основ и положений 
системы внешнего и внутреннего аудита обуславли-
вают актуальность исследования.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованием проблем, связанных с развитием 
внешнего и внутреннего аудита, занимались ученые 
из России, Украины, развитых зарубежных стран, в 
частности М.А. Азарская, В.Д. Андреев, И.А. Белоб-
жецкий, Н.Т. Белуха, М.В. Виноградова, Е.Н. Мака-
ренко, С.Н. Орлов, В.П. Пантелеев, А.Л. Пименова, 
А.Ю. Редько, В.С. Рудницкий, А.М. Сонин, Э.А. Арене, 
М. Бенис, Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, Р. Додж, Д.Р. Кер-
майкл, Дж.К. Лоббек, Р. Монтгомери, Дж. Робертсон, 
С.Н. ван Гансберге.

Эффективность функций внутреннего аудита в 
развивающихся странах недостаточно изучена, и до 
настоящего времени проведено мало исследований 
в этом направлении. Проблемы внутреннего аудита в 
развивающихся странах Африки и Ближнего Востока 
рассматривали в своих работах М. Арен, Г. Аззоне 
[1], А. Кохэн, Г. Саяг [2], Д.Г. Михрет, К. Джеймс, 
Дж.М. Мула [3], М.А. Закари и др. [4; 5].

Исследования Мохамеда Абулгазем Закари направ-
лены на изучение роли и значения бухгалтерского 
учета и аудита в развивающихся арабских странах, 
влияния прямоты аудиторских доказательств, собран-
ных ливийскими аудиторами, на качество аудиторского 
отчета [4; 5]. Недал Саван и Абдулазиз Альзебан на 
основе эмпирических данных исследуют текущую 
ситуацию и измеряют восприятие уровня качества 
аудита в Ливии, сосредотачиваясь на нефтяных компа-
ниях [6]. Карин Барак и Кгобалале Неббель Мотубаце 
исследовали практику аутсорсинга внутреннего аудита 
в Южной Африке, то есть область, которая не изуча-
лась последнее десятилетие [7].

Формулирование целей статьи. Целью статьи явля-
ется выявление проблем внедрения системы внутреннего 
аудита на основе требований международных стандар-

тов и обоснование применения риск-ориентированного 
подхода в практике внутреннего аудита.

Изложение основного материала. За последнее 
десятилетие внутренний аудит проделал значительный 
путь в своем развитии, добился ощутимых успехов и 
признания в деловом сообществе. Поскольку профес-
сия внутреннего аудитора является относительно моло-
дой и развивающейся, внутренний аудит движется впе-
ред методом проб и ошибок, осваивая новые методы и 
подходы, отказываясь от практик, не соответствующих 
требованиям сегодняшнего дня. В настоящее время 
перед внутренним аудитом стоят вопросы, от решения 
которых в значительной степени зависит его будущее.

Внутренний аудит существует в различном юри-
дическом и культурном внешнем окружении, в орга-
низациях, которые различаются по целям, размерам, 
сложности или организационной структуре. Несмотря 
на то, что указанные различия внешней среды могут 
влиять на деятельность внутреннего аудита, соответ-
ствие требованиям Международных профессиональ-
ных стандартов внутреннего аудита играет ключевую 
роль в выполнении внутренними аудиторами своих 
обязанностей.

Разработкой стандартов на международном уровне 
занимается Институт внутренних аудиторов, то есть 
ИВА (The Institute of Internal Auditors, Inc. – ІІА). 
В 1978 году ИВА изданы и приняты к применению 
Стандарты профессиональной практики внутреннего 
аудита – СППВА (Standards for Professional Practice of 
Internal Auditing – SPPIA) [8].

Большой вклад в разработку международных стан-
дартов учета и аудита делают также международные 
организации, а именно Комитет по международным 
бухгалтерским стандартам (IASC); органы ООН, такие 
как Экономический и социальный совет, Комиссия 
по ТНК, Межправительственная рабочая группа экс-
пертов по международным стандартам учета и отчет-
ности ООН (ISAR), Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию; ЕС, Комиссия по ценным 
бумагам и биржам, профессиональные организации 
бухгалтеров и аудиторов.

СППВА состоят из трех разделов [8]:
1) Стандарты качественных характеристик (Attribute 

Standards);
2) Стандарты деятельности (Performance Standards);
3) Стандарты практического применения (Imple-

mentation Standards).
Внутренний аудит, согласно определению между-

народного Института внутренних аудиторов (The 
Institute of Internal Auditors), является деятельностью 
по предоставлению независимых и объективных гаран-
тий и консультаций, направленных на совершенство-
вание деятельности организации. Внутренний аудит 
помогает организации достичь поставленных целей, 
используя систематизированный и последовательный 
подход к оцениванию и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпора-
тивного управления [9].

В соответствии со стандартами Международного 
института внутренних аудиторов приведем уточненное 
определение внутреннего аудита: «внутренний аудит 
это комплекс контрольно-аналитических процедур по 
независимой и объективной оценке и верификации 
объекта аудита в целях предоставления достоверной и 
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своевременной информации субъектам корпоративных 
отношений, способствующей повышению эффектив-
ности процессов управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления» [10].

В мировой практике управления внутренний аудит 
считается составной частью системы внутреннего кон-
троля организации. Его необходимость для компаний 
определяется прежде всего экономической целесоо-
бразностью, а также уровнем развития корпоративной 
культуры, в том числе такого ее компонента, как среда 
контроля.

Принятые в большинстве американских и евро-
пейских компаний концепции внутреннего контроля 
определяют, что ответственность за него возлагается 
на менеджмент в целом и на каждого сотрудника ком-
пании в частности в соответствии с делегированными 
полномочиями по осуществлению контроля. Практика 
создания отдельных подразделений, выполняющих 
задачи по построению и/или осуществлению внутрен-
него контроля, уходит в прошлое. При этом на службу 
внутреннего аудита возлагается задача проведения 
независимой оценки существующей системы контроля 
и выработки рекомендаций по ее совершенствованию.

В небольших компаниях, где руководители (кото-
рые часто являются одновременно и собственниками 
бизнеса, и управляющими) сами осуществляют кон-
троль над всеми аспектами деятельности, потребности 
в функции внутреннего аудита, скорее всего, не будет.

С ростом размеров организации и повышением 
сложности процессов управления полномочия по 
осуществлению внутреннего контроля передаются 
отдельному подразделению (бухгалтерской службе, 
финансовому отделу и др.). Основными недостат-
ками указанного подхода являются такие: во-первых, 
это подразделение имеет свои основные задачи, а 
осуществление контрольной функции будет всегда 

являться для него вторичным, во-вторых, существует 
нарушение принципа независимости осуществления 
контроля.

При достижении компанией определенных раз-
меров могут создаваться отдельные подразделения 
(служба внутреннего контроля, ревизионный отдел и 
др.), на которые возлагаются функции по осуществле-
нию внутреннего контроля. Этому подходу присущи 
два основных недостатка.

Во-первых, наделение отдельного контрольного 
подразделения полномочиями по осуществлению 
контроля может привести к тому, что исполнительное 
руководство компании перестанет уделять вопросам 
контроля должное внимание.

Во-вторых, деятельность контрольного подразделе-
ния в значительной степени направлена на ретроспек-
тиву, то есть уже произошедшие события и их послед-
ствия для организации. В то время как риски, которые 
еще не реализовались, но которые могут оказать суще-
ственное негативное воздействие на деятельность ком-
пании, остаются не выявленными.

Дальнейший рост размеров и структурной развет-
вленности организации, повышение уровня рисков, 
связанных с изменениями внутренней и внешней 
среды, приводят к необходимости создания независи-
мого подразделения, которое не осуществляет контроль 
как таковой, а оценивает то, насколько действующая 
система внутреннего контроля позволяет контролиро-
вать риски. Именно эту функцию и выполняют службы 
внутреннего аудита (СВА).

Исследования, проведенные аудиторской компанией 
“PwC”, которая относится к “Pricewaterhouse Coopers 
Audit, s.r.o.”, фирме-участнику сети “Pricewaterhouse 
Coopers International Limited”, выявили восемь отличи-
тельных характеристик эффективной работы службы 
внутреннего аудита (рис. 1).

Качество и инновации. Стан-
дарты качества были определены, и 
они охватывают всю деятельность 
внутреннего аудита. Регулярные про-
верки качества проводятся для выяв-
ления возможностей улучшения. 
Инновации внедряются в культуру 
внутреннего аудита, последовательно 
поощряются и вознаграждаются.

Культура обслуживания. Все 
услуги обеспечивают баланс объек-
тивности и ценности.

Использование технологий. Раз-
вертывается аналитика данных, кото-
рая позволяет совмещать работу с 
бизнес-областями, а также обеспе-
чивает эффективность тестирования 
посредством автоматизации. Соответ-
ствующие мероприятия эффективно 
координируются за счет использова-
ния инструментов управления, риска 
и соответствия (GRC).

Согласование бизнеса. Ожидания 
четко сформулированы и сообщены. 
Внутренний аудит определяет и фор-
мулирует свою миссию и ценность.

Кадровая модель. Кадровая модель 
эффективно использует внутренние Рис. 1. Отличительные характеристики эффективной работы СВА
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и внешние ресурсы, варьируя уровень персонала и 
географические районы для эффективного заверше-
ния аудиторских мероприятий. Производительность 
активно измеряется и управляется для обеспечения 
наиболее рентабельной доставки услуг.

Ориентация на риск. План аудита основан на прин-
ципе «сверху вниз», на стратегическом подходе, а 
также на подходе к определению бизнес-рисков. План 
аудита постоянно обновляется, чтобы реагировать на 
изменения в компании и внешней бизнес-среде. Соот-
ветствующее время и усилия расходуются на оценку 
ключевых рисков предприятия, включая возникающие 
риски и риски для предприятий.

Управление отношениями с заинтересованными 
сторонами. Заинтересованные стороны воспринимают 
внутренний аудит как оперативно превосходный, а при 
необходимости рассматривают его в качестве постав-
щика стратегической поддержки. Существует страте-
гический план внутреннего аудита, который отражает 
ожидания, стратегию, коммуникации и сроки.

Сегодня происходит трансформация внутреннего 
аудита в инструмент оценки рисков, наблюдается 
смещение акцентов от оценки отдельных операций к 
оценке рисков в деятельности компании в целом.

«В быстро меняющихся условиях ведения совре-
менного бизнеса существуют большая потребность 
во внутреннем аудите и большие возможности для 
внутреннего аудита. Важным является «перенацелива-
ние» внутреннего аудита на наиболее значимые риски, 
которые могут определить успех или неудачу органи-
зации. Для этого от подразделений внутреннего аудита 
требуется лучшее понимание наиболее существенных 
рисков и их влияния на организацию [11]».

Несмотря на очевидную актуальность, эта 
выдержка относится к одному из исследований, кото-
рое компания «КПМГ» провела вскоре после кризиса 
на фондовых рынках 1997–1998 годов. Последовав-
ший за ним мировой экономический спад в итоге ока-
зал благотворное воздействие на развитие внутреннего 
аудита. Прежде всего были критически переосмыс-
лены существовавшие принципы и 
подходы, следствием чего стало появ-
ление серьезным образом обновлен-
ных Международных профессиональ-
ных стандартов внутреннего аудита.

Главным критерием эффективно-
сти внутреннего аудита становится 
не количество выявленных в финан-
совом учете нарушений, а полезность 
внутреннего аудита для компании, а 
также предупреждающий характер 
его работы. С этой целью внутренний 
аудит должен охватывать все основ-
ные функциональные направления 
деятельности компании, используя 
риск-ориентированный подход к 
организации своей работы.

Новый подход к организации вну-
треннего аудита в компании заклю-
чается в использовании методоло-
гии управления рисками, на основе 
которой выстраивается методология 
самого внутреннего аудита. Риск-
ориентированный подход к организа-

ции внутреннего аудита включает использование дан-
ных системы управления рисками при планировании 
внутреннего аудита и управление рисками собствен-
ной деятельности.

На рис. 2 схематично показаны основные элементы 
современной системы внутреннего аудита.

Президент и генеральный директор Института вну-
тренних аудиторов Ричард Чамберс (Richard Chambers) 
считает, что «внутренний аудит имеет тенденцию быть 
очень реакционным по отношению к риску» [11].

Финансовый директор “Sprint” Джо Юттенер опи-
сал мандат внутреннего аудита так: «мандат внутрен-
него аудита должен быть инициативным, помогая 
прогнозировать, оценивать и управлять рисками». Ожи-
дается, что внутренние аудиторы будут сотрудничать 
с бизнесом, поскольку они управляют ежедневными 
операциями, а также станут «банком идей» для пони-
мания рисков и контроля для общей выгоды компании. 
Хорошо выстроенная функция внутреннего аудита обе-
спечивает ценность благодаря своей способности при-
вести объективную перспективу в управлении рисками 
в областях, которые наиболее важны для компании.

«Способность выявлять риски и управлять ими 
считается сегодня в мире бизнеса ключевым фактором 
успеха. Предпринимаемые в течение ряда лет усилия 
по интеграции мероприятий в области управления 
рисками и внедрения процедур контроля в рамках 
общей деятельности компаний позволяют службам 
внутреннего аудита трансформировать свою роль, 
охватывая сферу управления рисками и приобретая 
более важное в стратегическом плане значение для 
организации» [12].

Выполнение этой роли реализуется через решение 
следующих задач:

1) содействие менеджменту организации в выяв-
лении и оценивании рисков, а также выработке кон-
кретных рекомендаций, позволяющих контролиро-
вать эти риски;

2) содействие менеджменту в разработке и 
внедрении системы управления рисками органи-

Рис. 2. Основные элементы  
современной системы внутреннего аудита
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зации; в рамках решения этой задачи внутрен-
ний аудит может инициировать создание системы 
управления рисками, организовывать обучение 
сотрудников компании методологии и концепциям 
риск-менеджмента;

3) обеспечение эффективности функционирования 
процесса управления рисками посредством проведе-
ния мониторинга качества его применения [13].

Ожидается, что в течение последующих лет стои-
мость подхода, ориентированного на контроль, кото-
рый доминирует в рамках внутреннего аудита, будет 
уменьшаться. В этом случае руководители внутрен-
него аудита должны переопределить ценностное пред-
ложение функции и принять ориентированные на риск 
мышления, если они ожидают оставаться ключевыми 
игроками в обеспечении уверенности и управления 
рисками. Это основные результаты крупного опроса 
и проекта интервью “Pricewaterhouse Coopers”, про-
веденного для разработки сводной картины внутрен-
него аудита к 2012 году. Результаты исследования 
показывают, что пять идентифицируемых тенден-
ций, а именно глобализация, изменения в управлении 
рисками, достижения технологий, таланты и орга-
низационные вопросы, изменение роли внутреннего 

аудита, окажут наибольшее влияние на внутренний 
аудит в ближайшие годы.

Как показывают исследования, происходит смеще-
ние функции внутреннего аудита от модели внутрен-
него аудита с упором на обеспечение контроля на ори-
ентированную на риск модель, в которой оценка риска 
и контроля основана на эффективности процессов 
управления рисками, которые разработаны руковод-
ством (рис. 3).

Ориентированное на риск мышление означает, что 
внутренние аудиторы используют всеобъемлющий кон-
цептуальный подход к аудиту, оценке рисков и управ-
лению рисками, который выходит далеко за рамки 
узкого внимания контроля. С таким мышлением вну-
тренние аудиторы увеличивали бы свою функциональ-
ную ценность, в то время как оценка рисков и управ-
ление рисками стали основными заинтересованными 
сторонами. Основываясь на наших исследованиях, 
мы воспринимаем потенциальную ценность функции 
внутреннего аудита как зависящую от двух ключевых 
факторов, а именно характера первичной направленно-
сти внутреннего аудита и относительной зрелости про-
цессов управления рисками в организации, которой она 
служит. Эти корреляции показаны на рис. 4.

Поскольку организации повы-
шают свои возможности по управ-
лению рисками, они развиваются 
на четырех этапах зрелости управ-
ления рисками, как показано на 
горизонтальной оси модели стои-
мости внутреннего аудита.

Этап 1 (внутренний контроль). 
На первом этапе зрелости управ-
ления рисками руководство сосре-
доточено на обеспечении уве-
ренности в том, что выбранные 
ключевые внутренние средства 
управления, как правило, в зонах 
повышенного риска функциони-
руют в соответствии с проектом. 
Однако на данном этапе органи-
зация, вероятно, не охватила фор-
мальный механизм внутреннего 
контроля или управления рисками, 
и хотя он разработал элементы 
управления, тем не менее эти эле-
менты управления часто недоста-
точно хорошо документированы. 
Когда организация находится на 
первом этапе, ее руководству еще 
предстоит официально провести 
и документировать оценивание 
риска для всего предприятия.

Этап 2 (соответствие закону 
Сарбейнса-Оксли). Закон Сар-
бейнса-Оксли 2002 года требует от 
компаний принятия общего опре-
деления внутреннего контроля, 
такого как обнародованное COSO, 
и официально документировать 
их деятельность по внутреннему 
контролю. Закон также дает тол-
чок для многих компаний офор-
мить свой подход к управлению, 
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мониторингу и тестированию внутреннего контроля. 
Первоначально большинство компаний уделяло зна-
чительное внимание соблюдению Закона. Это со вре-
менем изменилось, поскольку организации упростили 
процессы соблюдения и улучшили свои способности 
документировать и контролировать эффективность 
внутреннего контроля. Кроме того, некоторые группы 
корпоративного управления начали разрабатывать 
официальные оценки рисков на уровне предприятий 
для усиления своих усилий по соблюдению закона 
Сарбейнса-Оксли.

Этап 3 (неформальное управление рисками). На 
третьем этапе управления рисками руководство разра-
батывает собственную оценку рисков на уровне пред-
приятия и стремится определить ERM для организа-
ции. Менеджмент может устанавливать склонность к 
риску, разрабатывать процессы управления рисками 
и отчитываться перед советом директоров о своей 
деятельности по управлению рисками. Организация 
может использовать автоматизированные инструменты 
для поддержки отчетности в масштабах всего предпри-
ятия по вопросам риска и контроля.

Этап 4 (функциональное управление рисками на 
уровне предприятия). На заключительном этапе зре-
лости управления рисками руководство определяет и 
реализует формальные процессы управления рисками. 
Руководство приняло официальное определение для 
ERM, такое как структура управления рисками корпо-
ративного управления COSO, и провело комплексное 
оценивание рисков на уровне предприятий. Руковод-
ство также устанавливает склонность к риску для орга-
низации, контролирует ответы на вопросы управления 
рисками, обеспечивает уверенность совета директоров 
в эффективности процессов управления рисками орга-
низации. Организация 4-го этапа может иметь глав-
ного сотрудника по вопросам риска. Это может при-
вести к управлению и мониторингу рисков и контроля 
в режиме реального времени.

В последние годы страны с формирующимся рын-
ком становятся более интегрированными в мировую 
экономику и более важными для инвесторов во всем 
мире. Это подчеркивает растущее значение развиваю-
щихся стран в глобальной бизнес-среде и свидетель-
ствует о необходимости дополнительных научных 
исследований процесса аудита в этих странах [14].

Африка является сложным континентом с раз-
личными экономиками и отраслями. Развивающиеся 
страны Африки, в частности Ливия, Тунис, Египет, 
хотя и имеют некоторые общие черты, но не являются 
однородной группой. Каждая страна отличается по 
валовому национальному продукту [ВНП], численно-
сти населения, культуре, степени грамотности и виду 
правовой, экономической и политической систем, 
в которых она действует [15]. Однако, несмотря на 
большие различия в этих факторах, они имеют много 
характеристик, которые весьма схожи [14; 16; 17], а 
именно низкий уровень жизненного уровня и произ-
водительности труда; высокие темпы роста населения; 
бремя зависимости и уровень безработицы и неполной 
занятости; политическая бесхозяйственность и неэф-
фективность государственного сектора; отсутствие 
фондовых рынков; отсутствие соответствующей обра-
зовательной системы в целом и бухгалтерского образо-
вания в частности.

Ведение бизнеса и проведение внутренних ауди-
тов по всему континенту связаны с определенными 
сложностями.

Ливия – это развивающаяся страна, которая про-
водит радикальную программу социально-экономи-
ческого развития. После открытия нефти в середине 
ХХ века Ливия начала испытывать ускоренный эко-
номический рост, сопутствующий росту профессии 
бухгалтера и аудитора. Разрастание различных видов 
деятельности привело к улучшению практики бухгал-
терского учета и аудита в Ливии.

Ливийский торговый кодекс (LCC) 1953 года тре-
бует, чтобы ливийские государственные предприятия 
располагали подразделениями внутреннего аудита, 
возглавляемыми директорами. Это правило застав-
ляет государственные предприятия назначать внеш-
них аудиторов. Более того, с момента выпуска Закона 
1996 года № 11 Общим народным конгрессом ливий-
ские государственные предприятия должны пройти 
аудит генерального аудитора. Однако, в отличие от 
Запада, в Ливии нет профессиональных стандартов 
или международных профессиональных органов для 
внутреннего аудита, что приводит к тому, что органи-
зации устанавливают собственные руководящие прин-
ципы в отношении практики внутреннего аудита [18].

Ливийская ассоциация бухгалтеров и аудиторов 
(LAAA), которая была создана Законом от 1973 года № 
116, требует, чтобы внешний аудитор регистрировался 
как дипломированный бухгалтер в LAAA, имел сте-
пень бакалавра в области бухгалтерского учета. Кроме 
того, они должны иметь не менее пяти лет опыта прак-
тического обучения в бухгалтерии.

Однако внутренние аудиторы не имеют опреде-
ленного или формального кодекса профессиональной 
этики и стандартов профессиональной квалификации. 
Кроме того, нет требований к профессиональной экс-
пертизе и программам профессиональной подготовки 
для внутренних аудиторов. Они основывают свою 
практику главным образом на учете их бухгалтерского 
образования.

В исследовании, проведенном К. Аль-Килани [18], 
выясняется, что роль внутреннего аудита ограничена 
обнаружением мошенничества с уделением особого 
внимания изучению счетов к оплате, сбору доходов и 
проверке мелких претензий.

Следует отметить, что в октябре 2009 года ливий-
ский фондовый рынок признал сертификат арабского 
сертифицированного государственного бухгалтера 
(ACPA), представленный Арабским обществом сер-
тифицированных бухгалтеров (ASCA) и Международ-
ными экзаменами Университета Кембриджа, а аккре-
дитованный ACPA был эквивалентен международному 
профессиональному сертификату, а именно CPA и CA, 
для целей лицензирования аудиторской практики.

Таким образом, в развивающихся странах, таких 
как Ливия, исследование практики внутреннего аудита 
и выявление факторов, которые усиливают или тормо-
зят его эффективность, могут помочь понять потен-
циал внутреннего аудита для поддержки деятельности 
организации и тем самым помочь национальному эко-
номическому развитию.

Выводы. Подводя итоги, отметим, что на сегод-
няшний день складываются благоприятные условия 
для того, чтобы внутренний аудит продемонстрировал 
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свои широкие возможности и доказал свою необхо-
димость как собственникам, так и менеджменту ком-
паний. А у собственников и менеджмента компаний 
может появиться мощный инструмент повышения 
эффективности бизнеса.

Будущее внутреннего аудита в значительной сте-
пени зависит от его способности успешно пройти этап 
перемен, выбрать правильное направление своего раз-
вития и научиться приносить большую пользу, исполь-
зуя при этом меньшие ресурсы.

Перед внутренним аудитом сегодня стоят такие 
основные задачи.

1) Разбираться в специфике отрасли и понимать 
деятельность организации как в целом, так и на уровне 
отдельных бизнес-процессов. Понимая бизнес и раз-
бираясь в операционных аспектах деятельности компа-
нии, внутренний аудит сможет вырабатывать действен-
ные рекомендации, направленные на снижение рисков. 
Кроме того, говоря языком бизнеса, можем сказать, что 
внутреннему аудитору будет значительно проще стать 
услышанным и убедить менеджмент в обоснованности 
своих выводов и рекомендаций.
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2) Внутренние аудиторы должны занять более 
активную позицию в процессе управления рисками. 
Кроме риск-ориентированного планирования своей 
деятельности и оценивания рисков в рамках выполне-
ния аудиторских функций, внутренний аудит обязан 
регулярно предоставлять руководству организации 
свою оценку наиболее серьезных рисков, что позволит 
ему завоевать больший авторитет в глазах руковод-
ства. Принимая активное участие в области управле-
ния рисками, внутренний аудит, безусловно, не должен 
подменять менеджмент компании.

3) Внутренний аудит должен выходить на уро-
вень оценки качества управления стратегическими 
рисками. Речь идет не о выработке стратегии и участии 
в управлении стратегическими рисками. Роль вну-
треннего аудита заключается в оценивании процесса 
выявления указанных рисков. Безусловно, изучение и 
обсуждение с высшим руководством компании вопро-
сов, имеющих отношение к стратегическим рискам и 
принятию стратегических решений, является в высшей 
степени ответственным шагом для любого руководи-
теля службы внутреннего аудита.
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Постановка проблеми. Інтеграція України в євро-
пейський простір являє собою довготривалий процес, 
що вимагає чітких і конкретних дій як із боку уряду, 
так і з боку міністерств, відомств, установ та органі-
зацій. В Україні з 1992 р. прийнято курс на запрова-
дження Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), адже загальновідомо, що складання і подання 
звітності за міжнародними стандартами має низку 
таких переваг, як: можливість виходу на міжнародний 
ринок і залучення іноземних інвестицій; достовірність 
інформації для оцінки активів і зобов’язань; визнання 
доходів і витрат, виявлення ймовірних ризиків в умо-
вах невизначеності і прийняття управлінських рішень; 
відкритість, прозорість і надійність інформації, а також 
перевага над конкурентами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблематики інтеграції вітчизняного бух-
галтерського обліку в європейський простір та запро-
вадження МСФЗ присвячено праці багатьох науковців, 

дослідників і практиків. Серед них варто відзначити 
праці Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, Л.М. Кін-
драцької, В.І. Ричаківської, Л.П. Снігурської, які мають 
авторитетний вплив на розвиток та вдосконалення 
сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження шляхів інтеграції вітчизняного бухгал-
терського обліку в європейський простір. 

Виклад основного матеріалу. Суттєвий крок 
уряду назустріч МСФЗ прослідковується через при-
зму змін, прийнятих до  Закону України (ЗУ) «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність» [6]. Так, із 
2018 р. вітчизняні підприємства повинні вести бухгал-
терський облік і складати фінансову звітність з ураху-
ванням європейських правил. Змінами, внесеними до 
ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» 
від 05.10.2017 № 2164-VIII, для низки підприємств із 
01.01.2018 започатковано нові правила щодо відкри-
тості даних, їх оприлюднення і подання, необхідної 
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кваліфікації бухгалтерів. Такі європейські тенден-
ції  зумовлені Директивою про річну фінансову звіт-
ність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану 
звітність певних типів підприємств від 26.06.2013 № 
2013/34/ЄС, ухваленою Європейським Парламентом 
та Радою ЄС. Цей документ містить нові умови скла-
дання, подання та оприлюднення фінансової звітності, 
а також порядок визнання та оцінки певних видів акти-
вів та зобов’язань, доходів і витрат. Причому запро-
ваджені новації в окремих місцях досить суттєво 
відрізняються від правил Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Слід зазначити, що зміни розповсюджуються також 
на операції з виконання державного та місцевих бюдже-
тів і складання фінансової звітності про виконання 
бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Досить суттєво оновлено ст. 1 ЗУ, зокрема уточнено 
деякі бухгалтерські терміни. Крім того, з’явилися й нові 
терміни: «таксономія фінансової звітності», «звіт про 
платежі на користь держави», «звіт про управління», 
«власний капітал», «національне положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку в державному секторі», 
«підприємства, що становлять суспільний інтерес», 
«чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)» тощо.

Варто зауважити, що у ЗУ наведено нову класифіка-
цію вітчизняних підприємств відповідно до критеріїв 
класифікації підприємств за розміром, що наведені у 
Директиві ЄС № 2013/34/ЄС. Тепер класифікуємо під-
приємства на чотири групи: мікропідприємства, малі, 
середні і великі. Критеріями віднесення до тієї чи іншої 
групи є балансова вартість активів, чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і середня 
кількість працівників. Використовуються показники на 
дату складання річної фінансової звітності за рік, що 
передує звітному. Для визначення відповідності кри-
теріям, зазначеним в євро, застосовується офіційний 
курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), 
розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлю-
вались для євро протягом відповідного року. На ново-
утворених підприємствах, визначаючи відповідність 
критеріям, застосовують показники на дату складання 
річної фінансової звітності. Якщо підприємство однієї 
з наведених категорій за показниками річної фінансо-
вої звітності протягом двох років поспіль не відповідає 
наведеним критеріям, воно переходить до відповідної 
категорії підприємств (тобто визнається більшим або 
меншим).

Внесені зміни до ЗУ стосуються також принци-
пів бухгалтерського обліку. Так, видалено з переліку 
принципи обачності, історичної (фактичної) собі-
вартості та періодичності. Чинними залишаються 
такі принципи: повного висвітлення, автономності, 
послідовності, безперервності, нарахування, прева-
лювання сутності над формою, єдиного грошового 
вимірника. Втім, зазначено, що можуть застосову-
ватися інші принципи відповідно до міжнародних 
стандартів або національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.

Крім того, зміни стосуються спрощення докумен-
тального оформлення бухгалтерських операцій підпри-
ємства та порядку додаткового перерахування фінансо-
вої звітності в іноземну валюту на вимогу користувачів 
та зацікавлених осіб.

Найбільша увага у ЗУ прикута до підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, адже це підприємства – 
емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущено 
до біржових торгів, банки, страховики, недержавні 
пенсійні фонди, інші фінансові установи та великі під-
приємства зобов’язані утворити бухгалтерську службу 
на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входи-
тиме не менше двох осіб. Ця норма не поширюється 
на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного 
інвестування. Головним бухгалтером підприємства, що 
становить суспільний інтерес, може бути призначена 
особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж 
роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та 
оподаткування не менше трьох років, не має непогаше-
ної або не знятої судимості за вчинення злочину проти 
власності та у сфері господарської діяльності.

Такі підприємства, крім зазначених вище вимог, 
мають також формувати, подавати й оприлюднювати 
фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Згідно із внесеними змінами, фінансова та консо-
лідована фінансова звітність за міжнародними стан-
дартами складається на підставі таксономії фінансової 
звітності за міжнародними стандартами. Таксономія 
фінансової звітності – це ще один законодавчий крок 
України назустріч МСФЗ. Таксономія фінансової звіт-
ності передбачає склад статей і показників фінансової 
звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. 
Таксономія фінансової звітності затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку. З технічного погляду таксоно-
мія базується на XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language – «Розширювана мова ділової звітності») – 
відкритому стандарті для подання фінансової звітності 
в електронному вигляді. Тоді як для мікропідприємств, 
малих підприємств, непідприємницьких товариств 
і представництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінан-
сову звітність за міжнародними стандартами, встанов-
люється скорочена за показниками фінансова звітність 
у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Водночас з’явився такий новий вид звітності, як 
звіт про управління – документ, що містить фінансову 
та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і 
перспективи розвитку підприємства та розкриває осно-
вні ризики і невизначеності його діяльності. Такий звіт 
подається разом із фінансовою звітністю та консолі-
дованою фінансовою звітністю в порядку та строки, 
встановлені законом. У разі подання підприємством 
консолідованої фінансової звітності подається консо-
лідований звіт про управління. Водночас від подання 
звіту про управління звільняються мікропідприємства 
та малі підприємства, а середні мають право не відо-
бражати у такому звіті нефінансову інформацію.

Звітним періодом для складання фінансової звіт-
ності є календарний рік, а проміжна фінансова звіт-
ність складається за результатами І кварталу, першого 
півріччя, дев’яти місяців. Окрім того, відповідно до 
облікової політики підприємства, звітність може скла-
датися за інші періоди.

Варто зауважити, що консолідованою звітністю 
тепер уважають фінансову звітність підприємства, яке 
здійснює контроль, та підприємств, які воно контр-
олює, як єдиної економічної одиниці.
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Підприємства, що контролюють інші підприємства 
(крім підприємств, які становлять суспільний інтерес), 
можуть не подавати консолідовану фінансову звіт-
ність, якщо разом із контрольованими підприємствами 
їхні показники на дату складання річної фінансової 
звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

• балансова вартість активів – 4 млн. євро;
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) – 8 млн. євро;
• середня кількість працівників – 50 осіб.
Відбулися зміни й стосовно переліку осіб, які під-

писують звітність. Було уточнено, що в разі коли бух-
галтерський облік веде підприємство, яке провадить 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку або аудитор-
ської діяльності, то фінансову звітність мають підпису-
вати керівник підприємства або вповноважена особа, 
а також керівник підприємства, що провадить діяль-
ність у сфері бухгалтерського обліку або аудиторської 
діяльності. При цьому відповідальність підприємства, 
що веде облік, визначається законом та договором про 
надання бухгалтерських послуг.

Для виправлення самостійно виявлених помилок 
або з будь-яких  інших причин підприємства можуть 
подавати уточнену фінансову звітність та консолі-
довану фінансову звітність на заміну раніше поданої 
фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності за результатами проведення аудиторської 
перевірки. 

Одними з найважливіших є зміни, пов’язані з опри-
людненням звітності та необхідністю отримувати ауди-
торський висновок і проходити аудиторську перевірку 
відповідно. Оприлюдненню підлягають річна фінан-
сова звітність та річна консолідована фінансова звіт-
ність разом з аудиторським висновком на власній веб-
сторінці (у повному обсязі) (рис. 1). 

Зазначені вище зміни ЗУ набирають чинності 
1 січня 2018 р., крім тих, що стосуються оприлюд-
нення звітності та аудиторського висновку мікропід-
приємствами та малими підприємствами. Такі зміни 
наберуть чинності 1 січня 2019 р. Першим звітним 
періодом, за який підприємства, які зобов’язані засто-
совувати міжнародні стандарти, подають фінансову 
звітність на підставі таксономії за міжнародними 
стандартами в електронній формі, є 2019 р. Водночас 
підприємства мають право подавати фінансову звіт-
ність, складену за таксономією фінансової звітності, 
починаючи зі звітного періоду, в якому набирає чин-
ності цей закон [3].

У цілому МСФЗ передбачають не стандартизацію 
методик, а використання методу фахового міркування, 
професійного судження, креативного мислення бух-
галтера, нехай і суб’єктивного, що для вітчизняної 
бухгалтерії нещодавно вважалося недопустимим. Так, 
фінансові звіти здебільшого складаються відповідно 
до моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очі-
куваному відшкодуванні історичної собівартості та на 
концепції збереження номінального фінансового капі-
талу.  А мета фінансової звітності – надати фінансову 
інформацію про суб'єкт господарювання, що звітує, 
яка є корисною для внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів у прийнятті рішень про надання ресурсів цьому 
суб'єктові господарювання. Такі рішення охоплюють 
придбання, продаж або утримування інструментів 
власного капіталу та боргових інструментів, а також 
надання або погашення позик та інших форм кредитів.

Якісні характеристики фінансової інформації 
визначають типи інформації, що, найімовірніше, є 
найбільш корисними для нинішніх та потенційних 
інвесторів, позикодавців та інших кредиторів для при-
йняття рішень про суб'єкт господарювання, що зві-
тує, на основі інформації, уміщеної у його фінансовій 
звітності. Для того щоб фінансова інформація була 
корисною, вона повинна бути доречною та правдиво 
подавати те, що вона призначена подавати. Корис-
ність фінансової інформації посилюється, якщо вона 
є зіставною, її можна перевірити, вчасною та зрозумі-
лою. Слід розрізняти основоположні та посилювальні 
якісні характеристики (рис. 2).

Інформація є доречною, якщо вона впливає на еко-
номічні рішення користувачів під час оцінки ними 
попередніх, теперішніх або майбутніх подій або допо-
магає їм підтвердити або виправити попередні оцінки. 
Одним з аспектів доречності є суттєвість. Водночас 
інформація є суттєвою, якщо її відсутність або непра-
вильне подання може вплинути на рішення, які при-
ймають користувачі на основі фінансової інформації 
про конкретний суб'єкт господарювання, що звітує. 

Крім того, у фінансових звітах мають бути правдиво 
подані явища і події, що представлені інформацією як 
у словесному, так і числовому вираженні. Своєю чер-
гою, правдиве подання має три характеристики: 

• повний опис охоплює всю інформацію, необ-
хідну користувачеві для того, щоб зрозуміти описуване 
явище, у тому числі всі необхідні описи та пояснення.

• нейтральний опис не має упередженості у від-
борі або поданні фінансової інформації. 

Рис. 1. Порядок і строки оприлюднення річної фінансової звітності  

 

з 01 січня 2018 р. підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та 
консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації"  

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, суб’єкти природних 
монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють 

діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, – не 
пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом  

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні 
підприємства, мікропідприємства та малі підприємства – не пізніше ніж 

до 1 червня року, що настає за звітним періодом 
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• відсутність помилок означає, що немає помилок 
або пропусків в описі явища, а процеси, використані 
для створення інформації, що подається у звітності, 
відібрані та застосовані без помилок у цих процесах. 

Зіставність – це одна із посилювальних якісних 
характеристик інформації, означає наявність альтер-
нативи, можливість порівняння. Зіставність дає змогу 
користувачам ідентифікувати та зрозуміти подібності 
статей та відмінності між ними. 

Можливість перевірки допомагає запевнити корис-
тувачів у тому, що інформація правдиво подає еконо-
мічні явища, які вона призначена подавати.

Перевірка може бути прямою та непрямою. Пряма 
перевірка означає перевірку суми або іншого подання 
прямим спостереженням, наприклад перерахунком гро-
шей. Непряма перевірка означає перевірку вхідних даних 
для моделі, формул та інших методів, а також перераху-
нок вихідних даних за допомогою тієї самої методології. 

Своєчасність означає можливість для осіб, які при-
ймають рішення, мати інформацію вчасно, так щоб ця 
інформація могла вплинути на їхні рішення. Загалом, 
що старіша інформація, то менше вона корисна. Проте 
деяка інформація може лишатися вчасною довгий час 
після закінчення звітного періоду, оскільки, наприклад, 
деяким користувачам, можливо, необхідно виявити та 
оцінити тенденції.

Зрозумілість – це подання інформації ясно і стисло. 
Фінансові звіти складають для користувачів, які мають 
достатнє знання бізнесу та економічної діяльності та 
які ретельно проглядають та аналізують інформацію. 
Часом навіть добре поінформованим та старанним 
користувачам, можливо, необхідно звернутися за допо-
могою до консультанта, щоб зрозуміти інформацію про 
складні економічні явища.

Важливо максимізувати застосування посилюваль-
них якісних характеристик. Так, наприклад, слід змен-
шити одну посилювальну характеристику, щоб макси-
мізувати іншу якісну характеристику. Наприклад, іноді 
варто тимчасово зменшити зіставність унаслідок пер-
спективного застосування нового стандарту фінансо-
вої звітності, щоб підвищити доречність або правдиве 
подання у більш довгостроковій перспективі. Відпо-
відне розкриття інформації може частково компенсу-
вати незіставність.

Елементами, що безпосередньо пов'язані з визна-
ченням фінансового стану в балансі, є активи, 
зобов'язання та власний капітал. Елементами, які без-
посередньо пов'язані з оцінкою діяльності у звіті про 
прибутки та збитки, є доходи та витрати. Звіт про зміни 
у фінансовому стані, як правило, відображає елементи 
звіту про прибутки та збитки [1].

Такі вищезазначені правила Концептуальних основ 
фінансової звітності мають брати за основу і керува-
тися у процесі діяльності вітчизняні підприємства. 
Варто зауважити, що в березні 2018 р. Рада з МСФЗ 
оприлюднила нову редакцію Концептуальних основ 
фінансової звітності, яка буде чинна до річних періо-
дів, що починатимуться з 1 січня 2020 р. Так, актуальні 
нововведення стосуються: 

1) ролі фінансової звітності в оцінці ефективності 
керівництва компаній в управлінні економічними 
ресурсами; 

2) повернення обачності крізь призму нейтральності; 
3) надання пріоритетності таким формам фінан-

сової звітності, як звіт про фінансовий стан і звіт про 
фінансові результати (на відміну від чинного звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід); 

4) розкриття за певних обставин прогнозних даних; 
5) довгоочікуваного визначення суб’єкта, що звітує 

(компанія – укладач фінансової звітності); 
6) підвищення значення консолідованої фінансової 

звітності; 
7) введення поняття «економічний ресурс» замість 

просто «ресурс», що переорієнтує нас із матеріальних 
об’єктів на набір прав; 

8) фокусування на потенціалі економічних вигід, а 
не на їх очікуванні; 

9) змін у визначеннях елементів фінансової звіт-
ності (активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат – 
їх і залишилося п’ять), викликаних уведенням поняття 
«економічний ресурс»;

10) уточнення критеріїв визнання, що відтепер 
включають доречність достовірність подання, а також 
критеріїв припинення визнання; 

11) розширення розділу щодо оцінок із роз’яс-
ненням чинників, які необхідно буде враховувати під 
час вибору бази оцінки [2].

Висновки. Загалом інтеграція бухгалтерського 
обліку в європейський простір – це дуже важкий про-
цес, який супроводжується суттєвими змінами і ново-
введеннями в діяльності вітчизняних підприємств. 
Вагомий законодавчий крок уряду назустріч МСФЗ – 
зміни, прийняті до  Закону України «Про бухгалтер-
ський облік і фінансову звітність». Утім, новації завжди 
викликають безліч протестів, заперечень і проблем. 
З іншого боку, такі нововведення спрямовані на під-
вищення ефективності та прозорості  діяльності під-
приємств, що становлять суспільний інтерес. Це дасть 
змогу посилити громадський контроль над фінансово-
господарською діяльністю підприємств, контролювати 
дії керівництва та своєчасність прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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Рис. 2. Якісні характеристики фінансової інформації
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Постановка проблеми. Для ефективного здій-
снення діяльності суб’єкту господарювання потрібні 
малоцінні оборотні та необоротні матеріальні активи, 
тому на кожному підприємстві є значна частка мало-
цінних швидкозношуваних предметів і малоцінних 
необоротних матеріальних активів, які належать до 
запасів та основних засобів відповідно. За економіч-
ним призначенням указані активи подібні основним 

засобам праці, але в обліку відображаються окремо. Це 
зроблено для спрощення планування, обліку, а також 
вирішення низки фінансових питань. 

Нині формування достовірної облікової інформації 
з надходження, руху та вибуття малоцінних оборотних 
і необоротних матеріальних активів є важливою пере-
думовою для здійснення управління підприємством. 
Окрім того, для забезпечення точності ведення обліку 
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оборотних і необоротних активів на підприємстві 
повинна бути організована дієва та ефективна система 
внутрішнього аудиту. 

Практичним аспектам обліку й аудиту руху малоцін-
них оборотних і необоротних матеріальних активів при-
свячено доволі багато досліджень науковців, але пере-
важна кількість публікацій безпосередньо спрямована 
на визначення сутності цих активів та опис актуальних 
проблем у здійсненні облікового процесу. І, як наслідок, 
внутрішній аудит операцій із малоцінними оборотними 
і необоротними матеріальними активами на підприєм-
ствах є недостатньо дослідженим, тому існує нагальна 
необхідність в узагальненні пласту інформації щодо 
обліку та внутрішнього аудиту малоцінних оборотних 
і необоротних матеріальних активів на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми та особливості обліку, аудиту малоцінних обо-
ротних і необоротних матеріальних активів є пред-
метом досліджень багатьох науковців, серед них: 
Г.В. Нашкерська, Л.В. Нападовська, М.Т. Білуха, 
Л.П. Кулаковська [1], М.Ф. Огійчук [2], Ю.В. Піча [1], 
Л.Г. Смоляр [3], Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко та ін. Проте 
дослідження теоретичних положень та діючої практики 
бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту операцій 
із малоцінними оборотними і необоротними матері-
альними активами визначило низку невирішених про-
блем, які гальмують процес управління підприємством 
і не підвищують ефективність його господарювання.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
у визначенні проблемних аспектів обліку та внутріш-
нього аудиту малоцінних оборотних і необоротних 
матеріальних активів, а також наданні рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Малоцінні та швид-
козношувані предмети (МШП) – це матеріальні цін-
ності, які й коштують недорого, й служать недовго. Але 
нині складно уявити підприємство, котре б не викорис-
товувало у своїй діяльності канцтовари, предмети кон-
торського та господарського облаштування тощо. 

Малоцінні засоби праці можна поділити на дві 
групи, які зображено на рис. 1.

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», МШП – це запаси, які 
використовують протягом не більше одного року або 
нормального операційного циклу, якщо він більший 
за рік [4]. Отже, МШП визначаються за єдиним крите-
рієм – строком служби. Відсутній вартісний критерій і 
немає посилання ні на який перелік предметів. 

Частково погоджуємося з науковцями Н.В. Хар-
ченко та А.А. Штех [5], які пропонують ввести у дію 

окреме П(С)БО, яке б не суперечило іншим норма-
тивним документам, де зазначалися б основні особли-
вості та вимоги щодо ведення обліку МШП. Наголо-
симо про доцільність внесення змін до чинного П(С)
БО 9 «Запаси» у частині вартісного визнання активу 
малоцінним та швидкозношуваним. Уважаємо, що в 
наказі про облікову політику підприємства необхідно 
чітко зафіксувати вартісні критерії, відповідно до яких 
активи слід обліковувати у складі оборотних, зокрема 
малоцінних або швидкозношуваних активів.

Поділяємо думку Л.А. Бєляєвої [6], що МШП мають 
принципову розбіжність з іншими виробничими запа-
сами у процесі використання. Зокрема, деякі види МШП 
до кінця експлуатації не втрачають своїх властивостей 
і не змінюються зовні (якщо немає факту навмисного 
їх псування). Йдеться про інструменти, інвентар, посуд, 
офісні меблі. Тому вважаємо, що науковцем доречно 
піддається сумніву доцільність включення окремих 
видів МШП до складу оборотних активів, оскільки за 
умов функціонування більше одного кругообігу оборот-
них засобів вони, як правило, не втрачають при цьому 
свою натуральну форму і не переносять повністю свою 
вартість на новостворений продукт.

У нормах Податкового кодексу України немає 
визначення терміну «малоцінний необоротний мате-
ріальний актив», але зустрічається дефініція «інші 
необоротні матеріальні активи». Керуючись пп. 
14.1.84 ПКУ, інші терміни використовуються у значен-
нях, визначених П(С)БО. Так, відповідно до п. 5 П(С)
БО 7, для цілей бухгалтерського обліку основні засоби 
класифікуються за такими групами: основні засоби 
та інші необоротні матеріальні активи. Серед групи 
інших необоротних активів є малоцінні необоротні 
матеріальні активи. Це дає змогу зробити висновок, 
що П(С)БО 7 відносить МНМА до однієї з груп осно-
вних засобів, а точніше до інших необоротних матері-
альних активів.

Слід указати, що малоцінні необоротні матері-
альні активи (МНМА) – це матеріальні активи, строк 
корисного використовування яких більше одного року. 
Зокрема, це спеціальні інструменти і спеціальне при-
стосування, вартість яких погашається нарахуванням 
зносу за встановленою підприємством ставкою (нор-
мою) з урахуванням очікуваного способу використання 
таких об’єктів та інших предметів, які за вартісними 
ознаками підприємством зараховано до складу мало-
цінних необоротних матеріальних активів.

У п. 5 П(С)БО 7 визначено, що підприємства 
можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що 

входять до складу МНМА.
Отже, якщо у податковому 

обліку вартісні ознаки вста-
новлено імперативно (тобто 
6 тис. грн. згідно з пп. 14.1.138  
п. 14.1 ст. 14 Податкового 
кодексу), то для цілей бухгал-
терського обліку підприємству 
надано право встановлювати 
такі вартісні ознаки на влас-
ний розсуд. При цьому вартісні 
ознаки предметів, що входять 
до складу МНМА, підприємство 
встановлює у наказі про облі-
кову політику. 

Рис. 1. Класифікація малоцінних засобів праці
Джерело: розроблено автором на основі [3]
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Таблиця 1
Робочий документ аудитора за результатами перевірки надходження  

малоцінних необоротних матеріальних активів у ___________________
(назва підприємства)

Зміст 
господарської 

операції

Дата
операції

 Документ (сума, грн.)
Головна 
книга по 

рахунку 112 Журнал 
(журнал - 

ордер)

Відхилення 
(+/-) , грн.

 договір
типова 
форма 
№ ОЗ-1

типова 
форма  
№ ОЗ-6

1 2 3 4 5 6 7 8
Джерело: розроблено автором

Відповідно до чинних нормативних документів 
малоцінні необоротні матеріальні активи підлягають 
амортизації.

Амортизація малоцінних необоротних матеріаль-
них активів і бібліотечних фондів може нараховуватися 
у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% 
його вартості, яка амортизується, та решта 50% вар-
тості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з акти-
вів (списання з балансу) внаслідок невідповідності 
критеріям визнання активом або в першому місяці 
використання об'єкта 100% його вартості. Як свідчить 
досвід практичної діяльності, частіше використовують 
останній метод амортизації і при цьому актив спису-
ють із балансу за непридатності його до використання 
у разі повного фізичного зносу, крадіжки тощо. МШП 
списуються на витрати в момент передачі в експлуата-
цію. Таким чином, методика перенесення вартості всіх 
малоцінних активів на витрати однакова, різниця лише 
у часі списання їх з балансу.

Загалом віднесення предметів до МНМА або МШП 
впливає на трудомісткість обліку та собівартість про-
дукції. За віднесення об’єктів до МШП підприємства 
мають значний вибір методів оцінки під час списання 
їхньої вартості на витрати, що дає змогу управляти 
собівартістю продукції та пояснює зацікавленість у 
віднесенні більшої кількості предметів до МШП.

Внутрішній контроль (аудит) малоцінних оборот-
них і необоротних матеріальних активів відіграє важ-
ливу роль у здійсненні ефективної господарської діяль-
ності підприємством та забезпеченні його керівництва 
достовірною й оперативною інформацією про стан та 
рух активів.

Метою проведення внутрішнього і зовнішнього 
аудиту малоцінних оборотних і необоротних матері-
альних активів є висловлення аудитором думки про: 
достовірність первинних даних бухгалтерського обліку 
щодо фактичної наявності та руху МШП і МНМА; 
повноту та правильність відображення первинних 
даних з обліку даних активів у зведених регістрах; 
правильність ведення обліку МШП і МНМА відпо-
відно до законодавчих та нормативних актів, облікової 
політики; достовірність відображення залишку МШП і 
МНМА у фінансовій звітності. 

Для здійснення внутрішнього аудиту операцій із 
малоцінними оборотними і необоротними матеріаль-
ними активами аудитор застосовує комплекс органо-
лептичних, документальних та розрахунково-аналітич-
них методів.

На початковому етапі аудиту операцій із малоцін-
ними оборотними та необоротними матеріальними 

активами доцільно здійснити окремо аудит малоцін-
них необоротних матеріальних активів та малоцінних 
швидкозношуваних предметів. На першому етапі вну-
трішній аудитор має перевірити первинну документа-
цію з обліку малоцінних необоротних матеріальних 
активів на предмет наявності всіх необхідних реквізи-
тів, підписів, зазначення дат, повноти інформації. 

У процесі визначення законності і повноти надхо-
дження малоцінних необоротних матеріальних активів 
слід використовувати методи зустрічної та нормативної 
перевірки форм первинної документації ОЗ-1, ОЗ-6 та 
облікових регістрів. Результати аудиту доцільно уза-
гальнити в робочому документі внутрішнього ауди-
тора, який наведено в табл. 1

Другим етапом є проведення аудиту вибуття мало-
цінних необоротних матеріальних активів. Для цього 
внутрішній аудитор має ретельно перевірити первинні 
документи типової форми № ОЗ-3, обороти за рахун-
ками 977, 133 та 112. 

Третім етапом аудиту малоцінних необоротних 
матеріальних активів є зіставлення даних первинної 
документації та облікових регістрів, зокрема журна-
лів-ордерів та Головної книги. Для цього аудитор має 
здійснити аналітичну перевірку даних документів. 

Окремо слід указати на порядок перевірки вірності 
нарахування амортизації інших необоротних матері-
альних активів (у тому числі й МНМА).   

Під час контролю нарахування амортизації інших 
необоротних матеріальних активів перевіряються 
кореспонденція рахунків та вірність відображення сум 
амортизації в бухгалтерських документах. 

Останнім етапом аудиту малоцінних необоротних 
матеріальних активів є перевірка відповідності пере-
несення залишків із Головної книги до фінансової звіт-
ності. Результати внутрішнього аудиту доцільно уза-
гальнити в табл. 2.

Вважаємо, що під час перевірки операцій із МШП 
передусім слід визначити правильність їх оприбутку-
вання. Неповне оприбуткування МШП призводить до 
невідображення в обліку залишків, тому слід порів-
няти дані прибуткових ордерів із даними супровідних 
документів постачальників. Обов’язково здійснюється 
аудит повноти оприбуткування МШП та наявності 
документів, що підтверджують їх придбання. Для 
цього внутрішній аудитор перевіряє:

чи дотримується на підприємстві порядок приймання 
та оформлення документації з приймання МШП;

чи повністю оприбутковані МШП, зазначені в доку-
ментах постачальника (за конкретними назвами і за 
визначений період);
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чи відповідає якість МШП, що зазначена в при-
буткових документах, якості, що вказана в рахунках- 
фактурах.

У процесі аудиту особливу увагу приділяють пере-
вірці саме первинної документації. Загалом, переві-
ряючи реальність операцій із надходження на під-
приємство МШП, необхідно встановити наявність 
договорів про постачання даного виду активу, пра-
вильність їх складання, порівняти дані документів з 
оплати постачальникам з даними документів на опри-
буткування МШП.

Перевіряючи дотримання умов, що забезпечують 
збереження малоцінних і швидкозношуваних предме-
тів, внутрішній аудитор визначає:

– достатність складських приміщень і оснащення 
комор для забезпечення відповідних умов зберігання 
МШП; 

– наявність підписаних із кладівниками договорів 
про повну матеріальну відповідальність;

– дотримання порядку документального оформ-
лення операцій із руху МШП; 

– порядок маркування спецодягу, спецвзуття, 
постільної білизни й інших МШП перед відпуском їх 
в експлуатацію;

– стан і ефективність інвентаризаційної роботи на 
підприємстві. 

У процесі аудиту здійснюється перевірка облікових 
даних щодо малоцінних швидкозношуваних предметів 
у межах бухгалтерського та складського обліку. 

За даними такої перевірки доцільно складати робо-
чий документ внутрішнього аудитора у вигляді таблиці 
(табл. 3).
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Таблиця 2
Робочий документ внутрішнього аудитора за результатами перевірки вірності  

перенесення залишків з облікових регістрів до форм фінансової звітності у ___________________
(назва підприємства)

Бухгалтерська 
довідка, грн.

 Головна книга  
по рахунку 10, грн.

 Головна книга  
по рахунку 11, грн.

Баланс (Звіт про 
фінансовий стан), грн. Відхилення, грн.

1 2 3 4 5
Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Робочий документ внутрішнього аудитора за результатом перевірки відповідності  

даних бухгалтерського та складського обліку МШП у ___________________
(назва підприємства)

Дані бухгалтерії на підставі 
первинних документів з обліку 

МШП, грн

Дані складського 
обліку МШП, грн

Результат інвентаризації МШМ  
за актом інвентаризації  

і порівняльної відомості, грн.

Відхилення, 
грн.

1 2 3 4
Джерело: розроблено автором

Підсумковим етапом аудиту малоцінних оборотних 
та необоротних матеріальних активів є складання Акту 
внутрішнього аудиту чи висновку внутрішнього ауди-
тора залежно від прийнятої на підприємстві системи 
документообігу.

В акті внутрішнього аудиту обов’язково повинні 
зазначатися:

– дата і місце складання акту;
– службовий підрозділ та особа, що здійснювала 

внутрішній аудит;
– підстава для проведення аудиту;
– терміни проведення внутрішнього аудиту;
– виявлені відхилення та порушення;
– терміни виправлення виявлених порушень та 

відповідальні особи;
– контрольні процедури для перевірки ліквідації 

встановлених порушень;
– інформаційні дані особи, що складала Акт вну-

трішнього аудиту, та керівника служби внутрішнього 
аудиту.

Складений акт внутрішнього аудиту є документом 
внутрішнього використання та не підлягає публічному 
оприлюдненню. 

Висновки. Отже, процес внутрішнього аудиту 
операцій із малоцінними оборотними і необоротними 
матеріальними активами є досить трудомістким і пов’я-
заний з уважністю самого внутрішнього аудитора. 

Подальші дослідження варто спрямувати на кон-
кретизацію об’єктів внутрішнього аудиту та наукове 
обґрунтування методики внутрішнього аудиту надхо-
дження, наявності та вибуття МШП і МНМА на під-
приємствах різних галузей економіки. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ  
ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Степаненко Н.В. Підвищення економічної ефективності виробництва яєць під час використання 
математичних моделей. Статтю присвячено використанню математичних моделей інтенсивності росту не-
сучості птиці для прогнозу продуктивності кросів яєчного типу для підвищення економічної ефективності 
виробництва яєць. Порівняльною оцінкою моделей несучості яєчних курей виявлено, що придатнішими 
для їх опису й прогнозування є модифіковані моделі Т.К. Бріджеса та Мак-Неллі. Також встановлено, що 
модель Т.К. Бріджеса найбільш ефективно описує емпіричні дані несучості (помилки не перевищують 5% 
порогу безпомилкового судження про вірогідність отриманих відмінностей), дає змогу прогнозувати рівень 
продуктивності за весь період випробувань виходячи з даних, отриманих за початковий період (три-чотири 
місяці несучості). Розроблено критерії комплексної оцінки родинних форм кросів. Доведено доцільність 
використання параметрів моделі (кінетична і експоненційна швидкість росту) як додаткових критеріїв за 
спрямованого відбору за продуктивністю.

Ключові слова: модель, несучість, прогноз продуктивності, експоненційна швидкість росту, інтенсив-
ність росту.

Степаненко Н.В. Повышение экономической эффективности производства яиц при использова-
нии математических моделей. Статья посвящена использованию математических моделей интенсивности 
роста яйценоскости для прогнозирования продуктивности кроссов яичного типа для повышения экономи-
ческой эффективности производства яиц. Сравнивая модели яйценоскость птицы, установлено, что самыми 
приемлемыми для описания и прогнозирования являются модифицированные нами модели Т.К. Бріджеса и 
Мак-Нелли. Установлено, что изученная модель Т.К. Бріджеса в основном достаточно точно описывает эм-
пирические значения яйценоскости (отклонения теоретических значений не превышают 5% порога точно-
сти безошибочного суждения о недостоверности полученных отличий), позволяет прогнозировать уровень 
продуктивности за весь период яйценоскости исходя из данных, полученных за начальный период (три-
четыре месяца яйценоскости). Разработаны критерии комплексной оценки форм родительских кроссов. До-
казана целесообразность использования параметров модели (кинетическая и экспоненциальная скорость 
роста) как дополнительных критериев при направленном отборе по производительности.

Ключевые слова: модель, яйценоскость, прогноз производительности, экпоненциальная скорость ро-
ста, интенсивность роста.

Stepanenko N.V. Improving the economic efficiency of egg production using mathematical models. The 
article is devoted to the use of mathematical models of the intensity of growth of egg production for forecasting 
the productivity of egg-type crosses in order to increase the economic efficiency of egg production. The compara-
tive estimation of egg-laying chicken breeding models has revealed that modified models of T.C. Bridges and D.H. 
McNally are more suitable for their description and forecasting. It is also established that the model by T.C. Bridges 
best describes the empirical data of egg production (errors do not exceed 5% of the threshold for unerring judgement 
about the probability of the differences), allows you to predict the level of productivity for the entire trial period 
based on the data obtained during the initial period (3-4 months of egg production). Criteria for the complex assess-
ment of forms of parental crosses are developed. The expediency of using model parameters (kinetic and exponen-
tial growth rate) as additional criteria for the directed selection of productivity is proved.

Key words: model, egg production, productivity forecast, exponent speed of growth, growth intensity.

Постановка проблеми. Птахівництво – галузь 
сільськогосподарського виробництва, що за якістю 
наукового забезпечення в Україні наближається до 

світового рівня, а продукція птахівництва найбіль-
шою мірою відповідає біологічно повноцінному хар-
чуванню людини. Характерною особливістю аграрних 
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досліджень є активне використання математичних 
моделей для прогнозування продуктивності тварин. 
Бурхливий розвиток обчислювальної техніки дає змогу 
обробляти все більшу кількість статистичних даних, на 
основі яких можна не тільки дати пояснення об’єкту за 
описом, а й спробувати побудувати прогноз.

Точність і своєчасність передбачення ознак продук-
тивності сільськогосподарського виробництва є важли-
вим завданням дослідника. Одним з основних методів, 
який дає змогу вивчати біосистеми та вирішувати при-
кладні задачі сільськогосподарського виробництва, є 
метод математичного моделювання. Вірно побудована 
модель і висновки, що отримуються на її основі, дають 
змогу знизити енергетичні та економічні витрати. 
Сьогодні у світі розроблено та впроваджено тисячі 
біологічних і аграрних моделей, створено низку між-
народних навчальних центрів системних досліджень у 
сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
птахівництво є одним із головних виробників у світі 
відносно дешевих і біологічно повноцінних продуктів 
харчування для населення. В Україні спостерігається 
стійка тенденція до збільшення обсягів виробництва 
харчових яєць. Птахівницькі господарства внаслідок 
наданих інвестицій отримали змогу модернізувати 
свою технічну базу, закуповувати курей найпродуктив-
ніших кросів, поліпшувати організацію, якість годівлі 
та ветеринарне забезпечення галузі. Це надало мож-
ливість вести виробничий процес отримання продук-
ції на рівні сучасних світових стандартів виробництва 
[1, с. 154; 2, с. 3].

Формулювання цілей статті. Завдання дослі-
дження – обґрунтування і розроблення ефективних 
моделей для підвищення несучості птиці та її прогнозу. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
• дати порівняльну оцінку моделям несучості 

курей (Т.К. Бріджеса, Мак-Мілана і Мак-Неллі);
• встановити можливість використання моделей 

росту для опису кривої яйцекладки і прогнозування 
несучості (модель Мак-Неллі та її модифікації).

Виклад основного матеріалу. Суть матема-
тичного моделювання та прогнозування полягає у 
вивченні об’єкта, явища, процесу шляхом створення 
математичних моделей та їх дослідження. В.М. Глуш-
ков та співробітники [3, с. 13] вказують, що матема-
тична модель являє собою систему математичних 
співвідношень: формул, функцій, рівнянь, систем рів-
нянь, які описують ті чи інші явища об’єкту, процесу, 
що вивчається.

М.Е. Браславець та Т.Ф. Гуревич [4, с. 25] під моде-
люванням розуміють дослідження фактичних об’єктів 
на їх моделях. Вони наводять класифікацію методів 
моделювання, виділяючи серед них предметні моделі 
(ті, що відтворюють основні геометричні, функці-
ональні та динамічні характеристики явища, елек-
тричні, фізичні та математичні), які розподіляють на 
аналітичні та імітаційні. Для аналітичних моделей 
характерною рисою є те, що процеси функціонування 
системи мають вигляд деяких функціональних співвід-
ношень або логічних умов. Імітаційне ж моделювання 
є ефективним методом дослідження складних стохас-
тичних систем, а у деяких випадках єдиним практично 
доступним засобом здобуття інформації про те, як веде 
себе система.

Останнім часом значно змінилися погляди на показ-
ник яєчної продуктивності як інтегрований вираз еле-
ментів, що впливають на несучість. Для підвищення 
ефективності селекції, на думку В.П. Коваленка та 
С.Ю. Болілої [5], необхідно виділити комплекс ознак, 
що впливають на продуктивність і водночас не змен-
шують життєздатності птиці. Із цих позицій доцільно 
ознаку несучості селекціонувати за її компонентами. 
До таких параметрів яєчної продуктивності можна 
віднести емпіричну і теоретичну криву несучості кон-
кретної особини, лінії, популяції.

Запропонована С.І. Боголюбським і Т.А. Замор-
ською [6] модифікація теорії Гудейла – Санборнхейса 
передбачає поряд із такими компонентами, що визна-
чають несучість, як статева зрілість, довжина циклу 
несучості, вік курей і збереженість, додатково врахо-
вувати елементи кривої інтенсивності несучості (наро-
щування, спад, вирівнювання). Ці параметри придатні 
для відбору, оскільки контролюють як продуктивність 
несучок, так і життєздатність. Головні відмінності в 
яєчній продуктивності залежать передусім від мак-
симальної інтенсивності несучості та норми її спаду. 
Дослідженнями С.Ю. Болілої [7] встановлено, що для 
батьківських ліній характерна як висока норма наро-
щування несучості, більший пік несучості, так і більша 
норма спаду. У материнських ліній, навпаки, нижче 
пік, але водночас і менша норма спаду.

Виявили також, що селекція за елементами несу-
чості ефективніша порівняно з відбором за річною 
несучістю. Це дає змогу перейти від селекції за сумар-
ною несучістю до оцінки і відбору за оптимальним 
характером її кривої, оскільки при цьому враховується 
ціла низка параметрів.

Найбільш досконалою з математичних моделей, 
придатних для характеристики інтенсивності несу-
чості з урахуванням віку, є модель Мак-Мілана [8]. 
Вона характеризує норми нарощування і спаду несу-
чості, теоретичний пік інтенсивності, потенційну і 
фактичну продуктивність курей. Перевірка моделі 
Мак-Мілана показала, що вона дає змогу описувати за 
допомогою розрахункової кривої фактичну несучість 
із точністю до 94–96%. Поряд із моделлю Мак-Мілана 
для цієї мети використали модель Т.К. Бріджеса, але 
нами модифіковано для опису несучості. 

Спочатку нами були проаналізовані вихідні дані 
про яєчну продуктивність чотирьох кросів, які наве-
дено в табл. 1.

Отже, кроси мали несучість у діапазоні 
225,3–253,9 шт. яєць, що характеризує їх як кроси 
інтенсивного типу. Ми провели моделювання несу-
чості цих кросів із використанням моделей Т.К. Брі-
джеса і Мак-Мілана і порівняли змодельовані дані з 
фактичними. Виявилося, що більш висока точність 
опису несучості досягається з використанням моделі 
Т.К. Бріджеса (табл. 2).

Так, для кросів 1 і 2 відхилення фактичних і тео-
ретично розрахованих показників несучості під 
час використання моделі Мак-Мілана було в межах 
2,121–2,123%, а за моделлю Т.К. Бріджеса – відповідно 
1,691% і 1,657%.

Для 3-го кросу обидві моделі дали практично одна-
ковий середній відсоток відхилення – 1,775%, 1,756%, 
а для 4-го кросу кращою також була модель Т.К. Брі-
джеса – 1,293%, а за моделлю Мак-Мілана – 2,632%. 
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Таблиця 1
Динаміка несучості курей різних кросів за 12 місяців

Кроси М І С Я Ц І
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 6,0 31,9 58,1 82,7 104,8 127,1 148,3 168,9 190,3  209,1 227,3 243,8
2 8,6 34,0 60,4 85,2 108,0 131,6 154,1 176,1 197,6 217,3 236,5 253,9
3 9,0 34,3 59,3 83,4 105,2 127,5 149,1 169,8 189,0 208,6 227,8 246,3
4 6,5 30,7 55,2 78,7 98,9 120,3 140,9 160,9 179,1 196,2 214,0 230,3

Таблиця 2
Несучість курей різних кросів за 12 місяців

Вік,
місяці

Кроси
1 2

Факт.
значення

Модель
Бріджеса

Відхил, 
%

Модель
Мак-

Мілана

Відхил, 
%

Факт.
значення

Модель
Бріджеса

Відхил, 
%

Модель
Мак-

Мілана

Відхил, 
%

1 6,0 6,3 -3,86 6,0 0,00 8,6 8,9 -3,94 8,5 0,00
2 31,9 30,9 3,21 31,9 0,19 34,0 32,9 3,26 34,0 0,28
3 58,1 56,5 2,67 57,5 -2,50 60,4 58,6 2,96 60,0 -1,76
4 82,7 81,8 1,15 82,0 -0,72 85,2 84,4 0,95 85,1 0,96
5 104,8 106,1 -1,24 105,4 6,31 108,0 109,6 -1,44 109,2 5,75
6 127,1 129,2 -1,66 127,8 0,63 131,6 133,7 -1,61 132,4 -1,61
7 148,3 151,0 -1,82 149,3 1,25 154,1 156,6 -1,64 154,7 -0,82
8 168,9 171,5 -1,53 169,9 0,04 176,1 178,1 -1,12 176,1 -2,83
9 190,3 190,5 -0,12 189,6 -3,20 197,6 198,2 -0,29 196,7 -2,14
10 209,1 208,3 0,39 208,4 0,33 217,3 216,9 0,19 216,5 0,89
11 227,3 224,8 1,10 226,5 -0,61 236,5 234,1 1,00 235,6 -0,89
12 243,8 240,0 1,54 243,8 0,39 253,9 250,1 1,51 253,9 0,38

Середній % відхил. 1,691 - 2,121 - - 1,657 - 2,123

Продовження таблиці 2

Вік,
місяці

Кроси
3 4

Факт.
значення

Модель
Бріджеса

Відхил, 
%

Модель
Мак-

Мілана

Відхил, 
%

Факт.
значення

Модель
Бріджеса

Відхил, 
%

Модель
Мак-

Мілана

Відхил, 
%

1 9,0 9,4 -4,19 9,0 0,00 6,5 6,6 -2,82 6,5 0,00
2 34,3 33,0 3,92 34,3 -0,04 30,7 30,0 2,34 30,8 0,15
3 59,3 57,8 2,41 58,8 -1,76 55,2 54,0 2,03 54,7 -1,95
4 83,4 82,5 1,07 82,5 -2,00 78,7 77,6 1,33 77,7 -2,18
5 105,2 106,5 -1,29 105,4 5,46 98,9 100,3 -1,45 99,7 9,00
6 127,5 129,5 -1,51 127,6 -0,94 120,3 121,9 -1,35 120,8 -1,54
7 149,1 151,2 -1,41 149,0 -0,70 140,9 142,4 -1,05 141,1 -1,85
8 169,8 171,7 -1,15 169,8 0,44 160,9 161,7 -0,49 160,5 -3,03
9 189,0 191,0 -1,06 189,8 4,72 179,1 179,8 -0,42 179,0 2,40
10 208,6 208,9 -0,13 209,3 -1,21 196,2 196,7 -0,29 196,8 3,92
11 227,8 225,5 1,01 228,1 -2,23 214,0 212,6 0,69 213,9 -4,49
12 246,3 241,0 2,14 246,2 -1,25 230,3 227,3 1,27 230,2 0,84

Середній % відхил. 1,775 - 1,756 - - 1,293 - 2,632

Слід відзначити, що модель Т.К. Бріджеса забезпечила 
б ще вищу точність опису експериментальних даних 
за умови, що вона дала менший відсоток відхилення 
в першому і другому місяцях несучості. Модель Мак-
Мілана також не зовсім точно описує несучість у 
період п’ятого і дев’ятого місяців несучості. За умови 
вдосконалення цих періодів для розглянутих моделей 
точність опису може бути значно підвищеною. 

Для вивчених кросів також виявлено кращу відповід-
ність даних, які отримані з використанням модифікованої 
нами для несучості моделі Т.К. Бріджеса, яка має вигляд:

N t A e t To( ) ( )( ( ) )� � � � �1 � �
                  (1)

У цілому на основі проведених досліджень можна 
заключити, що моделі, які вивчалися, виявилися 
досить ефективними для опису експериментальних 
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кривих несучості курей різних кросів. Наочність вико-
ристання цих моделей на рис. 1 та 2.

Певну перевагу слід усе ж таки надати моделі 
Т.К. Бріджеса, яка забезпечує вищу точність опису 
емпіричних даних. Перевага цієї моделі полягає також 
у тому, що вона на відміну від моделі Мак-Мілана дає 
змогу прогнозувати несучість курей виходячи з почат-
кової несучості – ділянки кривої несучості до піку 
(два-три місяці) і перші місяці після піку. При цьому 
на підставі несучості за перші 300 днів життя (чотири 
місяці несучості) є можливість прогнозувати несучість 
за 12 місяців експлуатації несучок. Підтвердженням 
цього є дані, що наведені в табл. 3.

Проведена перевірка показала (табл. 3), що для 
наведених кросів ця модель забезпечує високу точність 
прогнозу, яка знаходиться на рівні відхилень, отрима-
них за описом показників несучості. Для всіх вивче-
них кросів відхилення не перевищують 5%-й поріг 
безпомилкового судження про вірогідність отриманих 
результатів.

Окрім того, слід очікувати на подальший прогрес 
селекції за рівнем яєчної продуктивності, застосову-
ючи відбір особин за вищими значеннями констант 
експоненційної швидкості росту (α).
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Рис. 1. Опис несучості птиці кросу 4 за формулою Т.К. Бріджеса
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На заключному етапі досліджень була виконана 
перевірка ефективності моделі Мак-Неллі та її модифі-
кації (розробленої нами):

Модель Мак-Неллі має вигляд:
N t M t e t( ) � � � � �� �                        (2)

Модифікація моделі Мак-Неллі має такий вираз:
N t M t To e t( ) ( )� � � � � �� � ,                (3)

де N t( )  – кількість яєць за деякий час t;
M   – потенційний максимум продуктивності 

(асимптота);
Òî   – теоретичний початок несучості; 
α  – норма спаду несучості;
ε   – норма нарощування несучості.
У результаті перевірки цих моделей на чотирьох 

яєчних кросах установлено, що сама модель Мак-
Неллі не так точно описує несучість порівняно з 
розробленими нами модифікаціями Мак – Неллі і 
Т.К. Бріджеса. Так, для всіх кросів середній відсоток 
відхилення, за моделлю Мак-Неллі перевищує 5%-й 
поріг безпомилкового судження про вірогідність 
отриманих результатів, а в окремі місяці (переважно з 
другого по дев’ятий) відхилення були на рівні 9–25%. 
Це не дає змоги використовувати цю модель для точ-

Рис. 2. Опис несучості птиці кросу 4 за формулою Мак-Мілана
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Таблиця 3
Прогнозування річної несучості яєчних кросів за моделлю Т.К. Бріджеса  

на основі даних за перші чотири місяці яйцекладки
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В
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%

Задані
1 6,0 6,1 -1,59 8,6 8,7 -1,43 9,0 9,2 -1,47 6,5 6,5 -0,87
2 31,9 30,8 3,51 34,0 33,0 2,77 34,3 33,3 3,10 30,7 30,1 1,97
3 58,1 57,8 0,47 60,4 59,9 0,81 59,3 59,1 0,19 55,2 55,1 0,19
4 82,7 84,7 -2,31 85,2 87,0 -2,11 83,4 84,9 -1,79 78,7 79,6 -1,26

Прогнозовані
5 104,8 110,3 -5,21 108,0 113,4 -4,93 105,2 109,8 -4,41 98,9 103,3 -4,44
6 127,1 134,1 -5,51 131,6 138,3 -5,12 127,5 133,3 -4,56 120,3 125,6 -4,39
7 148,3 155,9 -5,15 154,1 161,7 -4,93 149,1 155,4 -4,19 140,9 146,5 -3,95
8 168,9 175,7 -4,07 176,1 183,2 -4,02 169,8 175,8 -3,52 160,9 165,9 -3,10
9 190,3 193,5 -1,67 197,6 202,9 -2,66 189,0 194,5 -2,94 179,1 183,8 -2,67
10 209,1 209,3 -0,09 217,3 220,7 -1,59 208,6 211,6 -1,45 196,2 200,3 -2,10
11 227,3 223,3 1,76 236,5 236,8 -0,13 227,8 227,2 0,28 214,0 215,4 -0,63
12 243,8 235,6 3,36 253,9 251,2 1,06 246,3 241,3 2,03 230,3 229,2 0,47
Середній % відхил. 2,893 - - 2,629 - - 2,495 - - 2,170

ного опису яєчної продуктивності. Водночас моди-
фікація моделі Мак-Неллі виявилася досить корис-
ною, оскільки сприяє значному підвищенню точності 
опису експериментальних даних. Середній відсо-
ток відхилення теоретично розрахованих і фактично 
отриманих даних продуктивності менше 5%-го відхи-
лення. Результати порівняння цих моделей наглядно 
показані на рис. 3 та 4. 

Висновки. Практика створення моделей показує, 
що комплексний підхід до планування виробництва 
продукції птахівництва із застосуванням різних моде-

лей має вирішальне значення для досягнення еконо-
мічного зростання продукції птахівництва.

Також установлено доцільність використання гене-
тико-математичних методів і моделей селекційних ознак 
для оцінки компонентів складних полігенних ознак та 
прогнозування продуктивності. Порівняльною оцінкою 
моделей несучості яєчних курей виявлено, що придат-
нішою для їх опису й прогнозування є модифіковані 
моделі Т.К. Бріджеса та Мак-Неллі. Середній відсоток 
відхилення для кросів не перевищує 5%-го порогу безпо-
милкового судження про вірогідність отриманих даних.
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 M  To 

0,,161 16,151 0,782 1,000 
Строк Експер Розрах Залишок Залишок% 

1 8,55 13,75   0,00% 
2 25,41 20,12 -5,29 -20,88% 
3 26,42 23,52 -2,90 -10,97% 
4 24,84 25,07 0,23 0,94% 
5 22,81 25,41 2,60 11,41% 
6 23,57 24,94 1,37 5,83% 
7 22,48 23,95 1,47 6,55% 
8 22,06 22,63 0,57 2,59% 
9 21,50 21,12 -0,38 6,55% 
10 19,64 19,52 -0,12 -0,60% 
11 19,22 17,90 -1,32 -6,86% 
12 17,38 16,31 -1,07 -6,16% 

Середн 21,16 21,19 1,60 6,38% 
Сума 253,88 254,26  

Рис. 3. Експериментальні та розрахункові значення  
за моделлю Мак-Неллі для кросу 2
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0,066 28,334 0,133 1,000 
Строк Експер Розрах Залишок Залишок% 

1 8,55 8,59   0,00% 
2 25,41 24,86 -0,55 -2,18% 
3 26,42 25,52 -0,90 -3,39% 
4 24,84 25,23 0,39 1,56% 
5 22,81 24,55 1,74 7,62% 
6 23,57 23,68 0,11 0,48% 
7 22,48 22,72 0,24 1,09% 
8 22,06 21,72 -0,34 -1,52% 
9 21,50 20,71 -0,79 -3,67% 
10 19,64 19,70 0,06 0,32% 
11 19,22 18,71 -0,51 -2,63% 
12 17,38 17,75 0,37 2,13% 

Середн 21,16 21,15 0,55 2,22% 
Сума 253,88 253,75  

Рис. 4. Експериментальні та розрахункові значення  
за модифікацією моделі Мак-Неллі для кросу 2
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ  
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ 

Євстаф’єв С.М. Механізм формування ефектів взаємодії учасників при реалізації угод злиття та 
поглинання. У статті розглянуто процес реалізації угод злиття та поглинання, визначені основні етапи та 
послідовність реалізації взаємодії учасників таких угод. Узагальнені основні етапи досягнення ефектів вза-
ємодії, які мають прояв при реалізації угод злиття та поглинання. Систематизовані базові чинники, що спро-
можні перешкоджати виникненню ефектів від взаємодії учасників злиття та поглинання підприємств. Роз-
крито важливість та зміст механізму формування ефектів взаємодії учасників угоди злиття та поглинання 
компаній з точки зору опанування невизначеності отримання запланованих результатів. Розкриті класифі-
каційні види невизначеності результатів злиття та поглинання. Окреслені можливості опанування невизна-
ченостей та спроможність вчинення регулюючих заходів при реалізації угод злиття та поглинання компаній.

Ключові слова: злиття, поглинання, ефекти взаємодії, невизначеність, взаємодія учасників, механізм 
формування ефектів взаємодії.

Евстафьев С.М. Механизм формирования эффектов взаимодействия участников при реализации 
сделок слияния и поглощения. В статье рассмотрен процесс реализации сделок слияния и поглощения, 
определены основные этапы и последовательность реализации взаимодействия участников таких соглаше-
ний. Обобщены основные этапы достижения эффектов взаимодействия, которые имеют проявление при 
реализации сделок слияния и поглощения. Систематизированы базовые факторы, которые способны пре-
пятствовать возникновению эффектов от взаимодействия участников слияния и поглощения предприятий. 
Раскрыто важность и содержание механизма формирования эффектов взаимодействия участников сделки 
слияния и поглощения компаний с точки зрения освоения неопределенности получения запланированных 
результатов. Раскрыты классификационные виды неопределенности результатов слияния и поглощения. 
Указанные возможности освоения неопределенностей и способность совершения регулирующих мер при 
реализации сделок слияния и поглощения компаний.

Ключевые слова: слияние, поглощение, эффекты взаимодействия, неопределенность, взаимодействие 
участников, механизм формирования эффектов взаимодействия.

Evstafiev S.M. The mechanism of formation of effects of interaction of participants at realization of agree-
ments of merger and acquisition. The article considers the process of implementation of mergers and acquisitions, 
identifies the main stages and sequence of implementation of the interaction of the parties to such agreements. The 
main stages of achieving the effects of interaction, which are manifested in the implementation of mergers and ac-
quisitions, are summarized. Systematized basic factors that can prevent the effects of the interaction of participants 
in the merger and acquisition of enterprises. The importance and content of the mechanism of formation of the 
effects of interaction of the participants of the merger and acquisition agreement of companies in terms of master-
ing the uncertainty of obtaining the planned results are revealed. Classification types of uncertainty of merger and 
acquisition results are revealed. Possibilities of mastering uncertainties and ability to take regulatory measures in 
the implementation of mergers and acquisitions are outlined.

Key words: merger, acquisition, interaction effects, uncertainty, interaction of participants, mechanism of inter-
action effects formation.

Постановка проблеми. Результативність укла-
дення та реалізації угод злиття і поглинання у першу 
чергу визначається якістю процедури провадження 
самої угоди, дотримання відповідних умов реалізації 
злиття та поглинання, а також визначення тих специ-
фічних аспектів, які проявляються у вигляді ефектів 
від взаємодії основних учасників угоди. У науковій 
літературі визначено чимало теоретичних позицій 
щодо реалізації угод злиття та поглинання, разом з тим 
сам механізм формування ефектів від взаємодії учас-
ників угоди практично відсутній. Тому проблема меха-
нізму формування ефектів взаємодії в угодах злиття та 

поглинання є актуальною з точки зору як виявлення 
видів такої взаємодії в умовах невизначеності резуль-
татів від реалізації угоди, так і врахування відповідних 
ефектів взаємодії як критерію успішності злиття та 
поглинання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науко-
вій літературі проблемам досягнення ефектів від вза-
ємодії учасників злиття та поглинання приділяється 
достатньо мало уваги. Разом з тим окремі питання 
досліджувалися у роботах С. Блюміна щодо мето-
дів прийняття рішення в умовах невизначеності [1], 
Ю. Брігхема з позицій досягнення синергетичного 
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ефекту при злитті та поглинанні [2], А. Гальчинського 
при розкритті суті процесів злиття та поглинання в 
цілому [3], Ю. Ігнатишина щодо дослідження тенден-
цій розвитку світового ринку злиття та поглинання [4], 
Н. Ткачук з приводу синергетичного ефекту в опера-
ціях злиття та поглинання [7] та багатьма іншими. 

Одна, незважаючи на достатньо ґрунтовний науко-
вий доробок з даного питання, окремі аспекти реаліза-
ції угод злиття та поглинання потребують подальших 
досліджень, особливо щодо формування та прояву 
ефектів від взаємодії основних учасників при злитті та 
поглинанні компаній. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття механізму формування ефектів в ході реалізації 
угод злиття і поглинання та узагальнення чинників, які 
спроможні перешкоджати виникненню таких ефектів 
взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Зокрема, одним із 
мотивів злиття та поглинання компаній у мінливому 
зовнішньому середовищі у більшості науковій літера-
турі зазначається можливість та необхідність досяг-
нення синергетичного ефекту від реалізації таких угод. 
Однак, синергетичний ефект є лише одним з ефектів, 
який проявляється в ході взаємодії учасників. Справа у 
тім, що окрім синергетичного ефекту суттєвими пере-
вагами реалізації угод злиття та поглинання для кон-
кретних учасників можуть стати позитивні наслідки 
від контролю на ринку, економія витрат, поглиблення 
кооперації та спеціалізації тощо. 

Слід відзначити, що з точки зору угод злиття та 
поглинання у сучасний науковий лексикон ґрунтовно 
ввійшло поняття «синергетичний ефект», що все 
активніше використовується у розробках. Так, Мар-
ченко В. М., що «Синергетичний ефект – це ефект 
самоорганізації системи в процесі хаотичної взаємо-
дії її підсистем. З огляду на сутність явищ доцільним 
є застосування поняття синергетичного ефекту щодо 
систем, процесів і відносин, зокрема до управління, 
планування, інноваційних та інтеграційних процесів, 
комплексу маркетингових заходів, фінансових відно-

син, логістичної системи, взаємодії ресурсів корпора-
ції» [5, с. 136]. 

Ткачук Н. відзначає, що досягнення синергетич-
ного ефекту є спонукальним чинником інтеграції, що: 
«…полягає у прагненні учасників таких операцій отри-
мати або посилити синергетичний ефект, тобто ефект 
спільних дій: утворена в результаті злиття чи погли-
нання нова корпоративна структура може мати низку 
переваг (синергій), виникнення яких стає можливим 
лише в результаті об’єднання ресурсів і капіталу учас-
ників процесу злиття чи поглинання» [7, с. 36].

Нестеренко В. П. синергетичним ефектом харак-
теризує здатність створювати вартість, що перевищує 
сепаративну вартість компанії, яка поглинається, за 
рахунок використання активів обох компаній [6, с. 256]. 

Таким чином, спільною позицією досліджень є 
визнання за процесами злиття та поглинання здат-
ності створювати ефекти від взаємодії, одним з яких 
є синергетичний ефект. Однак, узагальнюючи нау-
кові погляди, слід відмітити, що прояв таких ефектів 
від взаємодії учасників угоди злиття та поглинання 
посилюється дією окремих чинників. З однієї сто-
рони, такі чинники зумовлюють невизначеність та 
перешкоджають позитивним наслідкам угоди, але з 
іншої – спроможні посилити позитивні результати 
від такої взаємодії. У цьому сенсі, доцільним вба-
чається систематизація чинників, які впливають на 
досягнення ефектів взаємодії при угодах злиття та 
поглинання (рис. 1).

Як засвідчують дослідження, до чинників макро-
рівня при укладанні угод злиття і поглинання, доцільно 
відносити ті, які стосуються сформованих умов щодо 
впливу держави на функціонування підприємств, які 
прагнуть інтеграцій. До чинників мезорівня варто 
віднести чинники, які формуються внутрішніми осо-
бливостями галузевого рівня. А серед чинників мікро-
рівня – ті, які впливають на досягнення ефектів при 
укладанні угод злиття і поглинання, що стосуються 
безпосередньо функціонування підприємств, які інте-
груються чи об’єднуються. 

Рис. 1. Систематизація чинників, які спроможні перешкоджати  
виникненню ефектів взаємодії при злитті і поглинанні компаній

Джерело: розроблено автором за [5]
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Таким чином при укладенні угод злиття та погли-
нання необхідно враховувати значну кількість чинни-
ків, вплив яких на досягнення очікуваних результатів 
від реалізації самих угод злиття та поглинання у біль-
шості випадків важко передбачити. Тому загальний 
механізм формування ефектів взаємодії від укладання 
угод злиття і поглинання передбачає послідовність 
проведення декількох основних етапів (рис. 2).

У ході ініціювання угоди злиття чи поглинання 
відбувається оцінювання наслідків впливу на учасни-
ків такої взаємодії, змінюючи особливості їх функці-
онування. Після завершення законодавчо обумовленої 
процедури реєстрації угоди злиття чи поглинання ком-
паній, сама процедура злиття / поглинання може бути 
практично втілена з використанням одного із існую-
чих підходів – поетапного чи проектного. У даному 
випадку учасники реалізують процедуру досягнення 
ефекту взаємодії з позицій врахування чинників 

макро-, мезо- та мікрорівня, що можуть перешкодити 
прояву позитивних ефектів. Своєю чергою невизначе-
ність наслідків реалізації угоди в ході взаємодії учас-
ників злиття/поглинання можуть стимулювати або 
дестимулювати загальний перебіг діючих процесів на 
підприємствах, створюючи або руйнуючи ефекти вза-
ємодії, а тому вплив їх на результати функціонування 
компаній важливі при укладенні угоди. 

Таким чином доцільно акцентувати, що важливим 
аспектом формування та досягнення ефектів взаємодії 
є реалізація відповідного механізму, яким забезпечу-
ється хід укладання угод злиття і поглинання. Такий 
механізм являє собою сукупність складових, які дають 
змогу враховувати вплив всіх чинників та виваженість 
процедури інтеграції підприємств й максимізує вигоду 
від взаємодії учасників угоди.

Послідовність досягнення ефектів взаємодії при 
злитті і поглинанні підприємств містить: визначення 

Рис. 2. Основні етапи реалізації угоди злиття і поглинання  
при орієнтації на досягнення ефектів взаємодії учасників

Джерело: розроблено автором за [7]
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потенційних джерел прояву ефектів, обрання методики 
кількісного оцінювання майбутнього ефекту, визна-
чення максимально можливої суми угоди, формування 
впливу взаємодії учасників на досягнення відповідних 
ефектів, здійснення інтеграції підприємств, усунення 
суперечностей при основних аспектах новоствореної 
компанії, контроль та управління процесами інтегру-
вання підприємств та взаємодії учасників.

Для формування ефектів взаємодії та їх спряму-
вання на досягнення позитивних результатів функ-
ціонування учасників важливого значення набуває 
регулювання процесів злиття та поглинання, особливо 
щодо опанування невизначеності наслідків такого 
злиття / поглинання. 

З точки зору процесів злиття і поглинання основні 
види невизначеності, запропоновані С. Л. Блюминим 
[1, с. 23] варто представити наступним чином:

– невизначеності, пов’язані з реалізацією процесу 
інтеграції (інформація про учасників, які інтегруються, 
зокрема фінансова; інформація щодо суб’єктивності 
поглядів власників та менеджерів; інформація про рин-
кову вартість компаній);

– невизначеності, пов’язані з економічною діяль-
ністю підприємств-учасників злиття та поглинання, 
які взаємодіють з партнерами та конкурентами (ділова 
активність, дотримання зобов’язань тощо);

– невизначеності, пов’язані з макроекономічною 
ситуацією, що характеризується політичними, соціаль-
ними та адміністративними чинниками (зміни законо-
давства, соціальне невдоволення, регіональні реформи);

– невизначеність ринкового середовища (коли-
вання цін на сировину, зміна курсів валют тощо);

– невизначеності, пов’язані з очікуваннями на 
світовому ринку (кризи, політична нестабільність, 
штрафні санкції, ембарго тощо).

Отже, варто зробити висновок, що відповідний вид 
невизначеності при реалізації процесів злиття і погли-

Рис. 3. Можливості врахування невизначеності результатів  
процесу злиття / поглинання

Джерело: систематизовано та розроблено автором [1]

нання має багатосторонній характер та потребує враху-
вання при регулюванні процесу злиття та поглинання 
компаній, як зображено на рис. 3.

Як свідчить рис. 3 різні види невизначеності тією 
чи іншою мірою є керованими. Так, невизначеності, 
які пов’язані з реалізацією процесу інтеграції, та неви-
значеності, пов’язані з економічною діяльністю під-
приємств-учасників злиття чи поглинання можуть 
корегуватися на рівні самого підприємств. Невизначе-
ності, пов’язані з макроекономічною ситуацією, і неви-
значеності ринкового середовища, можуть частково 
регулюватися на рівні держави шляхом запровадження 
стимулюючих чи стримуючих заходів законодавчих 
та господарських механізмів. Однак, невизначеності, 
які спричинені динамікою світового ринку практично 
є нерегульованими внаслідок існування безлічі різно-
аспектних чинників, характерних світовому економіч-
ному середовищу та враховують інтереси значної кіль-
кості держав.

Висновки. Таким чином механізм формування 
ефектів взаємодії учасників укладання угод злиття і 
поглинання є складним явищем, який має враховувати 
вплив всіх чинників та орієнтуватися на виваженість 
процедури інтеграції підприємств, за рахунок чого 
забезпечуватимуться позитивні результати від взаємо-
дії та максимізуватиметься вигода власників компаній.

Угоди злиття та поглинання реалізуються у склад-
ному динамічному середовищі, для якого характерне 
існування різноманітних чинників. Кожен вид неви-
значеності щодо реалізації угод процесів злиття і 
поглинання та отримання відповідних ефектів вза-
ємодії потребує всебічного врахування та опанування 
при укладенні відповідної угоди, що дасть змогу 
досягти позитивних результатів від укладення угоди 
для кожного з учасників, а також матиме змогу забез-
печити урегульованість самої угоди при її практичній 
реалізації.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сероклин Л.В. Світовий досвід регулювання концесії та перспективи для України. У статті до-
слідженні проблеми імплементації світового досвіду регулювання концесії та зазначення перспектив 
України в цьому напряму. Зазначено, що сучасні тенденції розвитку національної економіки, збільшення 
соціальної ролі та відповідальності бізнесу стали передумовами для впровадження концесійних процесів 
як нової правової та економічної форми взаємодії між учасниками ринкових відносин. Виділено основні 
проблемами концесійної діяльності в Україні, серед яких головними є: застаріла законодавча база, від-
сутність чіткого і зрозумілого механізму залучення інвестора, відсутність чіткого механізму визначення 
розміру концесійних платежів, відсутність державної підтримки, та довгострокового бюджетного плану-
вання. Основні результати дослідження були отримані на основі застосування методів наукової абстрак-
ції, наукового узагальнення для обґрунтування висновків, аналізу, порівняння та узагальнення під час ана-
лізу світового досвіду регулювання концесійної діяльності. Виділені основні моделі приватно-публічного 
партнерства, які застосовуються в концесійній діяльності у міжнародній правовій практиці. Світовий до-
свід підтверджує, що існують очевидні переваги для соціуму, народу тієї країни, де впроваджується кон-
цесійний проект. Зазначені види концесій у контексті імплементації міжнародного досвіду регулювання 
концесійної діяльності. Виокремлені основні перспективи імплементації світового досвіду регулювання 
концесійної діяльності для України.

Ключові слова: концесія, публічно-приватне партнерство, концесійна діяльність, партнерські відноси-
ни, концесійні проекти, концесіонер.

Сероклин Л.В. Мировой опыт регулирования концессии и перспективы для Украины. В статье 
исследовании проблемы имплементации мирового опыта регулирования концессии и указания перспектив 
Украины в этом направлении. Отмечено, что современные тенденции развития национальной экономики, 
увеличение социальной роли и ответственности бизнеса стали предпосылками для внедрения концессион-
ных процессов как новой правовой и экономической формы взаимодействия между участниками рыночных 
отношений. Выделены основные проблемами концессионной деятельности в Украине, среди которых глав-
ными являются: устаревшая законодательная база, отсутствие четкого и понятного механизма привлечения 
инвестора, отсутствие четкого механизма определения размера концессионных платежей, отсутствие госу-
дарственной поддержки, и долгосрочного бюджетного планирования. Основные результаты исследования 
были получены на основе применения методов научной абстракции, научного обобщения для обоснования 
выводов, анализа, сравнения и обобщения при анализе мирового опыта регулирования концессионной де-
ятельности. Выделены основные модели частно-публичного партнерства, которые применяются в концес-
сионной деятельности в международной правовой практике. Мировой опыт подтверждает, что существуют 
очевидные преимущества для социума, народа той страны, где внедряется концессионный проект. Выде-
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лены виды концессий в контексте имплементации международного опыта регулирования концессионной 
деятельности. Определены основные перспективы имплементации мирового опыта регулирования концес-
сионной деятельности для Украины.

Ключевые слова: концессия, публично-частное партнерство, концессионная деятельность, партнерские 
отношения, концессионные проекты, концессионер.

Seroklyn L.V. World experience in concession regulation and prospects for Ukraine. The article examines 
the problem of implementing the world experience in concession regulation and indicating the prospects for Ukraine 
in this direction. It is noted that modern trends in the development of the national economy, an increase in the social 
role and responsibility of business have become prerequisites for the introduction of concession processes as a new 
legal and economic form of interaction between participants in market relations. The main problems of concession 
activities in Ukraine are highlighted, among which the main ones are: outdated legislative framework, lack of a clear 
and understandable mechanism for attracting an investor, lack of a clear mechanism for determining the size of con-
cession payments, lack of government support, and long-term budget planning. The main results of the study were 
obtained on the basis of the application of methods of scientific abstraction, scientific generalization to substantiate 
conclusions, analysis, comparison and generalization in the analysis of world experience in regulating concession 
activities. The main models of public-private partnership, which are used in concession activities in international 
legal practice, are highlighted. World experience confirms that there are obvious advantages for the society, the 
people of the country where the concession project is being implemented. The types of concessions are highlighted 
in the context of the implementation of international experience in regulating concession activities. The main pros-
pects for the implementation of the world experience in regulating concession activities for Ukraine have been 
determined. The main ones among which are: the separation of concession activities from other forms of public-
private partnership, a clear definition of objects of concession activities, unification of the procedure for initiating 
a concession project, regulation of the legislative field of concession activities, government guarantees and support 
for the concessionaire. It is noted that concession projects should be implemented in order to reduce the dependence 
of the country's economy on the activities of its key subjects, in order to achieve social efficiency of its functioning.

Key words: concession, public-private partnership, concession activities, partnerships, concession projects, 
concessionaire.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розви-
тку національної економіки, збільшення соціальної 
ролі та відповідальності бізнесу стали передумовами 
для впровадження концесійних процесів як нової пра-
вової та економічної форми взаємодії між учасниками 
ринкових відносин. Останнім часом переваги засто-
сування різноманітних форм публічно-приватного 
партнерства в різних секторах економіки України все 
більше наголошується як на законодавчому рівні, так і 
зазначається широким колом науковців. 

Фактично державно-приватне партнерство у бага-
тьох країнах світу виникнуло ще в дев’ятнадцятому 
сторіччі. Найбільш ефективною спільна діяльність 
публічного і приватного сектору позначилася в розви-
тку інфраструктури міст. Наприклад такі послуги, як 
розподіл електроенергії, зв’язку, освітлення вулиць, 
здійснювалися приватними компаніями на підставі 
ліцензії, отриманої від уряду, або на засадах концесії. 

Наприкінці двадцятого сторіччя в світі позначився 
тренд повернення приватного сектору в міську інфра-
структуру. На це вплинули такі фактори, як: дефіцит 
бюджетних коштів для задоволення суспільних потреб 
у комунальних послугах, розвиток інновацій, глобалі-
заційні процеси, розширення міжнародних і національ-
них ринків капіталів, наявність успішно реалізованих 
міжнародних проектів за участю приватного сектору, 
зростання рівня конкуренції. У багатьох країнах світи 
відбулися зміни в правовому полі, були прийняті нові 
закони, які змінювали «правила гри» під час конку-
рентної боротьби.

На сьогоднішній день серед основних моделей при-
ватно-публічного партнерства виділяють концесію, яка 
спрямована на те, щоб на основі рівноправного, з еко-
номічної та правової точки зору співробітництва між 

її суб’єктами, забезпечити рівновагу соціально-еконо-
мічних інтересів різних верств суспільства і реальну 
участь концесійних партнерів у розробці та реалізації 
концесійних проектів у межах правових норм, закрі-
плених державою. 

В Україні на даний момент законодавство яке регу-
лює концесійну діяльність застаріло. На момент при-
йняття Закону України про концесію у 1999 р. не було 
одностайного розуміння, що таке концесія, а також як 
концесійні проекти потрібно розробляти та реалізо-
вувати. Звідси, більшість проектів зазнавали провалу 
та не підпадали під поняття концесії в міжнародному 
розумінні. 

Основними проблемами концесійної діяльності в 
Україні на даний час є:

1. Застаріла законодавча база.
2. Відсутність чіткого і зрозумілого механізму 

залучення інвестора, не зрозуміло, чим концесія від-
різняється від інших видів державно-приватного 
партнерства. 

3. Наявність труднощів у процесі укладення конце-
сійного договору через відсутність спеціалістів з про-
ектного менеджменту в місцевих органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування. 

4. Відсутність чіткого механізму визначення роз-
міру концесійних платежів. 

5. Відсутність державної підтримки, та довгостро-
кового бюджетного планування.

Саме тому актуальним є питання дослідження та 
впровадження міжнародної практики регулювання 
концесійної діяльності та підготовки концесійних 
проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мої уваги заслуговують праці І. Гнилякевич, І. Грабин-
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ської [1], К. Павлюка, І. Іголкіна [2], О. Полякова [3], 
Д. Попович [4], О. Стукаленко [5] в яких висвітлений 
світовий досвід регулювання концесії. 

Дослідженню питанню регулювання концесійної 
діяльності, визначення чинників середовища такого 
регулювання, оцінювання переваг та виявлення ризи-
кових аспектів в цій сфері присвячено значну кіль-
кість наукових праць, таких науковців, як: О. Гури [6], 
М. Диби [7], А. Апарова та А. Яценко [8], Л. Гончарука 
[9], Л. Ярошенко [10] та інш. 

Разом з тим, заслуговують на увагу та потребують 
поглибленого дослідження проблеми імплементації 
світового досвіду регулювання концесійної діяльності, 
фактори якої впливають на результативність управ-
ління відповідними об’єктами державної власності, 
актуальним також є питання впровадження елементів 
та механізмів практичної реалізації концесійних про-
ектів у різних галузях економіки.

Постановка завдання. Метою роботи є погли-
блення дослідження проблеми імплементації світового 
досвіду регулювання концесії та зазначення перспек-
тив України в цьому напряму.

Основні результати дослідження були отримані 
на основі застосування методів наукової абстракції, 
наукового узагальнення для обґрунтування висно-
вків, аналізу, порівняння та узагальнення під час 

аналізу світового досвіду регулювання концесійної 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
форма публічно-приватного партнерства концесія при-
таманна насамперед ключовим галузям національ-
них економік. Підприємства таких галузей не можуть 
бути приватизовані, але потребують значних інвес-
тицій для реалізації проектів. Більшою мірою конце-
сії використовуються для діяльності у таких сферах 
господарювання як будівництво доріг, об’єктів жит-
лового будівництва, експлуатація шляхів транспорт-
ного сполучення, аеропортів, надання послуг міським 
громадським транспортом, утилізація сміття, заклади 
громадського харчування, надання послуг у галузі 
житлово-комунальних послуг. Під концесію може бути 
переданий будь-який об’єкт комунальної чи державної 
власності. Обмеження по таких об’єктах визначаються 
державою з огляду на її стратегічні інтереси при реалі-
зації таких проектів.

Держава як один із суб’єктів концесії володіє моно-
польним правом на певні ресурси, види діяльності, 
тому, лише вона як правовласник може приймати 
рішення про передачу об’єкта концесії. 

У міжнародній правовій практиці на сьогоднішній 
день існують основні моделі приватно-публічного парт-
нерства, серед яких виділяють такі види концесій (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Види концесій у контексті імплементації міжнародного досвіду регулювання концесійної діяльності
Джерело: складено автором за [8; 11; 12]
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Концесія, як форма партнерських відносин між 
окремими суб’єктами господарювання та урядом 
заснована на контрактних відносинах між договірними 
сторонами. Світовий досвід підтверджує, що існують 
очевидні переваги для соціуму, народу тієї країни, де 
впроваджується концесійний проект. 

Можна навести такі приклади для підтвердження 
такої тези, інвестор отримує постійний прибуток з 
плати, встановленої за користування дорогою від 
користувачів після її будівництва, суспільство отримує 
комфортні, безпечні та зручні дороги, держава покра-
щую свою репутацію та отримує фінансові внески за 
договором концесії від концесіонера.

Наприклад, ВОТ (Build – Operate – Transfer) – 
«Будівництво – управління – передача» – концесійна 
діяльність, яка передбачає будівництво та експлуа-
тацію приватним партнером певного об’єкту протя-
гом встановленого строку, після чого об’єкт переда-
ється державі. В міжнародній практиці BOT модель 
використовуються при будівництві автострад (Італія, 
Іспанія, Південна Корея), трубопроводів (Німеччина), 
електростанцій (Туреччина, Індія, Таїланд), аеропор-
тів (Єгипет, Греція, Канада), тунелів (Франція), ста-
діонів та інших об’єктів інфраструктури, що залиша-
ються у власності держави і, які вимагають значних 
капіталовкладень.

В Європі, Латинській Америці та Азії DBFO модель 
зазвичай використовується для реалізації нових проек-
тів платних доріг. За такою моделлю вся відповідаль-
ність за проектування, будівництво, фінансування та 
експлуатацію передається приватному партнеру. 

Однак, як показує практика, ці правові конструкції 
концесії є нестабільними і дуже часто переплітаються 
між собою, створюючи нові види концесій. 

Концесії розрізняються за характером і ступенем 
ризику, котрий передається від держави концесіонеру. 
За цим критерієм Світовий банк виокремлює такі 
концесії:

1) контракти на управління, в яких частина опера-
ційного ризику в бізнесі може бути передана концесіо-
нерові. Отже, державне підприємство чи установа пере-
дається в управління керуючій компанії, тобто держава 
передає свої управлінські функції концесіонеру, апріорі 
виходячи з того, що приватний менеджмент ефективні-
ший за державний. Винагорода концесіонера може част-
ково залежати від прибутковості компанії й повністю – 
від обсягу операційного прибутку, при цьому істотний 
операційний ризик все ж залишається державі, оскільки 
фінансова віддача від переданого підприємства визнача-
ється рівнем його операційного прибутку;

2) лізинг, або оренда, не передбачає жодної плати 
концесіонеру з боку держави. Прибуток концесіонера 
безпосередньо залежить від операційного прибутку 
підприємства, тож операційний ризик повністю переда-
ється концесіонерові. Держава лише відповідає за вибір 
інвестора й, таким чином, несе інвестиційний ризик;

3) концесія, угоди типів BOT і ROT, коли концесіо-
нер зобов’язується інвестувати, а отже, бере на себе й 
операційний, й інвестиційний ризики [11, с. 57].

На нашу думку, перспективами імплементації сві-
тового досвіду регулювання концесійної діяльності 
для України будуть:

– відмежування концесійної діяльності від інших 
форм приватно-публічного партнерства;

– чітке визначення об’єктів концесійної діяльності;
– уніфікація процедури ініціювання концесійного 

проекту;
– підвищення якості підготовки та структурування 

концесійних проєктів;
– запровадження прозорої, чіткої конкурсної проце-

дури для вибору концесіонера;
– врегулювання законодавчого поля концесійної 

діяльності;
– державні гарантії та підтримка для концесіонера. 
Висновки з проведеного дослідження. Підводячи 

підсумок, варто відмітити, що світова практика госпо-
дарювання виробила і впровадила в життя численні 
моделі регулювання концесійної діяльності в різних 
галузях економіки. Вони характеризуються направ-
леністю на розвиток конкуренції в сферах діяльності 
ключових галузей національних економік. Підприєм-
ства таких галузей потребують значних інвестицій для 
реалізації проектів. Такі проекти повинні впроваджу-
ватися з метою зниження залежності економіки країни 
від діяльності зазначених суб’єктів, задля досягнення 
соціальної ефективності її функціонування.

Теоретичне узагальнення світового досвіду свід-
чить про еволюцію форм концесійної діяльності – від 
державної, яка зумовлена необхідністю значних інвес-
тиційних видатків на створення загальної інфраструк-
тури національного господарства, до реалізації кон-
цесійних проектів в природномонопольних галузях 
приватної власності і створення в них конкурентного 
середовища.

Варто, також, зазначити на послідовній втраті 
важливості звичної державної форми власності на 
об’єкти концесійної діяльності у світі та збільшення 
кількості компаній, які діють на основі змішаної 
форми власності, або передаються в експлуатацію 
приватним фірмам. 
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