
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА»

БІЗНЕС-НАВІГАТОР
Науково-виробничий журнал

Випуск 5 (48) 2018

Частина 1

м. Херсон

2018



Редакційна рада:
Білоусова С.В. – доктор економічних наук, професор; Левківський К.М. – кандидат історичних 
наук, доцент; Шапошніков К.С. – доктор економічних наук, професор; Ненько С.С. – кандидат 
юридичних наук, доцент.

Головний редактор:
Жуйков Геннадій Євгенович – доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора:
Дога Валерій Семенович – доктор економічних наук, професор.

Відповідальний секретар:
Імшеницька Ірина Георгіївна.

Редакційна колегія:
Дикий Олександр Віталійович –  доктор економічних наук, професор;
Руснак Алла Валентинівна –  доктор економічних наук, професор;
Сахацький Микола Павлович – доктор економічних наук, професор;
Прохорчук Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент;
Ботвіна Наталія Олександрівна –  доктор економічних наук, професор;
Щаслива Ганна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент;
Морозова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук;
Хельмут Шрайнер – академія права і справедливості, Німеччина;
Райнер Шамбергер – доктор економіки, Німеччина;
Хрістіан Херрманн – доктор економіки, Німеччина.

У журналі опубліковано результати наукових досліджень з питань економіки та управління підприємствами  
(за видами економічної діяльності), а також економіки природокористування та охорони навколишнього серед-
овища. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспіратів, студентів, фахівців у галузі економіки, управлін-
ня, права державних і місцевих органів самоврядування. Усі права захищені. Повний або частковий передрук 
і переклади дозволено лише за згодою автора або редакції. При передрукуванні посилатися на «Бізнес-навіга-
тор». Редакція не обов'язково поділяє думку автора і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Реферативні бази даних: Index Copernicus 2016: 32.82

Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань,  
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  
на підставі Наказу МОН України від 21 грудня 2015 № 1328.

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Міжнародного університету бізнесу і права

(протокол № 3 від 25.10.18 р.)

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»  
зареєстровано Міністерством юстиції України

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15586-4058ПР від 03.09.2009 року)

 © Редакційна колегія, 2018
© Автори статей, 2018

ISSN 2522-4751                                                    © ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», 2018



3

Випуск 5 (48) 2018

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Варцаба Н.С.
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 9

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Воробей Ю.М.
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 13
Кoрoль М.М., Лaпa І.В.
AНAЛІЗ CУЧACНOГO CТAНУ  
ЗOЛOТOВAЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ ПРOВІДНИХ КРAЇН CВІТУ 17
Полоус О.В., Альнаджар А.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 22

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Верхоглядова Н.І., Дробот С.А.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ  
АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ 28
Киртоагэ Р.Н.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 33
Кришан О.Ф., Резяпов К.І.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  
ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛІГАЦІЙНОГО СЕГМЕНТУ ФОНДОВОГО РИНКУ  
ЯК ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 39
Ларіна Я.С., Гальчинська Ю.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ 44
Манойленко М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ  
ДО СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 49
Панченко Н.Г.
КОРПОРАТИВНА ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
ТА ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 53
Казакова Л.О., Повханич А.Ю.
ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 56
Свидрук І.І.
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ЯК ГЕНЕРУЮЧИЙ ЧИННИК  
КРЕАТИВНОГО ПРОРИВУ В ЕКОНОМІЦІ 60

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бірбіренко С.С., Труш І.М.
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 66
Братута О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС»  
ЯК ВИДОВОЇ ФОРМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 70
Гончар Л.А.
ЛОГІСТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 77



4

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

Катан Л.І.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ – ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 82
Лугінін О.Є.
ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ  
ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗА ТЕОРІЄЮ ІГОР 86
Педько А.Б., Кордін Д.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 89
Соколовська О.Г., Шалений В.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ  
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ РИЗИКОВАНОСТІ  
ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАКРО- ТА МЕЗОРІВЕНЬ 93
Трут О.О.
ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  
У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 101
Фокіна-Мезенцева К.В.
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР  
І ОГЛЯД СТВОРЕНИХ ТИПОЛОГІЙ 106
Шандова Н.В., Шульга М.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИКІВ  
МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 110

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дога В.С., Прохорчук С.В., Веверица В.Ф., Згадова Н.С.
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ЭТАП И ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 115
Халілов А.Е.
СТАТИСТИКА ТОВАРООБІГУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ  120

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Цвєтнова О.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ  
ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ 124

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Артеменко Д.А.
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 128
Заборовець К.Г.
АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 131
Новік О.І.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 136
Фтоян Г.Г., Кисільова І.Ю.
ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ  
СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 140
Шулюк Б.С.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 144
Ярема Я.Р., Удут Р.В., Бойко В.В.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 148



5

Випуск 5 (48) 2018

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Грищук С.В.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  
«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 151
Кузик В.І.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 154
Мулик Т.О., Григораш М.В.
ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  
ЯК СКЛАДНИК АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ  160
Naumova T.A., Kyrylieva L.O., Shekhovtsova D.D.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF TIME TRADING ACCOUNTING IN THE ESTABLISHMENTS OF A NEW FORMAT 163

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Костинець В.В.
ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN У ТУРИЗМІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 168
Похил Н.О.
РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 172
Чмерук Г.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ  175
Юшков П.О.
ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  179
Гончар В.І.
ЕКОНОМІЧНА ЄМНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ  185
Худолей В.Ю., Беспалов М.О.
РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  191
Павелко Ю.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  196
Соломонова Л.В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ  200
Циброва А.В.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  205



6

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

CONTENTS

ECONOMICS AND HISTORY OF ECONOMIC IDEA
Varzaba N.S.
THE ESSENCE, TYPES AND FUNCTIONS OF THE MARKET INFRASTRUCTURE 9

WORLD ECONOMY  
AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Vorobey Y.N. 
NATIONAL STANDARDS FOR THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL  
OF INTERNATIONAL COMPANIES 13
Korol M.M., Lapa I.V. 
THE ANALУSIS OF THE CURRENT STATE OF FOREIGN-EXCHANGE RESERVES  
OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD 17
Polous O.V., Alnjajar A.А. 
CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT  
AND THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES 22

ECONOMY AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT
Verhoglyadova N.I., Drobot S.A. 
THE SEQUENCE OF FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT CONDITIONS  
OF THE ATOMIC-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF STRATEGIC DETERMINANTS 28
Chirtoage R.N. 
IN RESPECT OF CERTAIN ASPECTS OF THE THEORY OF ECONOMIC SECURITY 33
Kryshan O.F., Reziapov K.Y. 
ВACKGROUND AND PERSPECTIVES OF STOCK MARKET BOND SEGMENT POTENTIAL  
AS THE SOURCE OF INVESTMENT RESOURCES 39
Larina Y.S., Galchinskaya J.M. 
METHODOLOGY OF RESEARCH ON BIOENERGY MARKET 44
Manoylenko M.V. 
APPLICATION OF A CLUSTER APPROACH IN STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF DEPRESSED TERRITORIES OF UKRAINE 49
Panchenko N.G. 
CORPORATE POLICY ON THE INTERACTION OF RAIL TRANSPORT, STATE  
AND REGIONAL AUTHORITIES 53
Povkhanych A.U., Kazakova L.O. 
FRANCHISING IN UKRAINE: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 56
Svidurk I.I. 
THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC SCIENCE AS A GENERATOR  
OF A CREATIVE BREAKTHROUGH IN THE ECONOMY 60

ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Birbirenko S.S., Trush I.M. 
WAYS AND DIRECTIONS TO ENSURE THE ECONOMIC SUSTAINABILITY  
OF A TELECOM OPERATOR 66
Bratuta O.G. 
RESEARCH CONCEPT OF THE PHENOMENON «STRATEGIC ALLIANCE» 
AS INDIVIDUAL FORMS OF UNITING OF ENTERPRISES 70
Honchar L.A. 
LOGISTICS AS A FACTOR OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISE 77
Katan L.I. 
FINANCIAL SUSTAINABILITY IS THE KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 82
Looginin O.Ye. 
ТHE ASSESSMENT OF BUSINESS RISKS ON THE THEORY OF GAMES 86



7

Випуск 5 (48) 2018

Pedko A.B., Kordin D.V. 
GENERAL CHARACTERISTICS AND MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF RETAIL BUSINESS IN UKRAINE 89
Sokolovska J.G., Shaleny V.A. 
АNALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE FOREIGN ENVIRONMENT OF THE BAKERY FACTORY  
IN THE CONTEXT OF ESTIMATION OF THE RISK OF THEIR ACTIVITY: MACRO- AND MESO-LEVEL 93
Trut O.О. 
PLANNING THE INDIVIDUAL PERFORMANCE OF EMPLOYEES  
IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT PROCESS 101
Fokina-Mezentseva E.V. 
ТHE CHARACTERISTIC FEATURES OF MODERN CORPORATE CULTURES  
AND AN OVERVIEW OF THE GENERATED TYPOLOGIES 106
Shandova N.V., Shulha M.O. 
RESEARCH OF COMPONENTS OF THE MARKETING POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 110

PRODUCTIVE POWER DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY
Doga V.S., Prokhorchuk S.V., Veveritsa V.F., Zgadova N.S. 
SMALL BUSINESS ENTERPRISES AS A STAGE AND FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF THE ECONOMY IN THE COUNTRYSIDE 115
Khalilov A.E. 
STATISTICS OF COMMODITY TURNOVER OF REGIONS IN UKRAINE 120

DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMICS,  
SOCIAL ECONOMICS AND POLITICS

Tsvetnova O.V. 
METHODICAL APPROACHES TO PARAMETRIC EVALUATION OF ECONOMIC  
AND SOCIAL INTERESTS OF MIDDLE CLASS FORMATION 124

MONEY, FINANCES AND CREDIT 
Artemenko D.А. 
PROBLEMS OF BANK LENDING TO THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE 128
Zaborovets K.G. 
ASPECTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN EUROPE 131
Novik O.I. 
CUSTOMS CONTROL AND WAYS OF IMPROVING IT EFFICIENCY 136
Ftoyan G.G., Kysilova I.Yu. 
ТASKS OF INSURANCE ORGANIZATIONS INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT 140
Shuliuk B.S. 
SCIENTIFIC APPROACHES TO STRUCTURING THE FINANCIAL MECHANISM  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 144
Yarema Y.R., Udut R.V., Boyko V.V. 
ADMINISTRATION OF VALUE ADDED TAX AS A MEANS OF ENSURING ITS EFFICIENCY 148

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Grischuk S.V. 
REVIEW OF APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE  
OF THE CONCEPT OF “ON-FARM CONTROL” 151
Kuzyk V.I. 
FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTS IN THE ENTERPRISES OF THE BEWING INDUSTRY 154
Mulyk T.O., Grigorash M.V. 
DIAGNOSIS OF THE COMPANY DURING THE FINANCIAL CRISIS,  
AS PART OF THE ANTI-CRISIS POLICY 160
Naumova T.A., Kyrylieva L.O., Shekhovtsova D.D.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF TIME TRADING ACCOUNTING IN THE ESTABLISHMENTS OF A NEW FORMAT 163



8

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

MATHEMATICAL METHODS, MODELS  
AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN ECONOMY

Kostynets V.V. 
BLOCKCHAIN-TECHNOLOGY IN TOURISM AND INFORMATION THREATS IMPLEMENTATION 168
Pohil N.О. 
THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGEMENT  
OF ECONOMIC OBJECTS 172
Chmeruk G.G. 
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF A DIGITAL ECONOMY 175
Yushkov P.O. 
GENERAL TECHNOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT  
OF THE NATIONAL ECONOMY’S DEVELOPMENT 179
Honchar V.I.  
ECONOMIC CAPACITY OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE  
AND MECHANISMS OF ITS REGULATION 185
Khudolei V.Yu., Bespalov M.O.  
THE ROLE OF LOCAL BUDGETS IN STRENGTHENING THE FINANCIAL BASE  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 191
Pavelko Y.O.  
CONCEPTUAL APPROACHES TO STRATEGIC PLANNING OF ECOLOGICAL  
AND ECONOMIC DEVELOPMENT 196
Solomonova L.V. 
METHODS OF ASSESSMENT AND ANALYSIS  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 200
Tsybrova A.V. 
STRATEGIC PROVISIONS OF THE E-COMMERCE DEVELOPMENT 205



9

Випуск 5 (48) 2018

УДК 338.583

Варцаба Н.С.,
аспірант,

Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

Варцаба Н.С. Сутність, види та функції інфраструктури ринку. У статті розглянуто економічну сут-
ність інфраструктури ринку. З’ясовано види та функції ринкової інфраструктури. Проаналізовано основні кон-
цепції інфраструктури ринку. Виявлено проблеми розвитку інфраструктури ринку. Обґрунтовано необхідність 
державного регулювання розвитку ринкової інфраструктури з урахуванням пріоритетів розвитку економіки.

Ключові слова: ринок, інфраструктура, суб’єкти інфраструктури, елементи інфраструктури, види інфра-
структури, функції інфраструктури.

Варцаба Н.С. Сущность, виды и функции инфраструктуры рынка. В статье рассмотрена экономи-
ческая сущность инфраструктуры рынка. Выяснены виды и функции рыночной инфраструктуры. Проана-
лизированы основные концепции инфраструктуры рынка. Выявлены проблемы развития инфраструктуры 
рынка. Обоснована необходимость государственного регулирования развития рыночной инфраструктуры с 
учетом приоритетов развития экономики.

Ключевые слова: рынок, инфраструктура, субъекты инфраструктуры, элементы инфраструктуры, виды 
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Varzaba N.S. The essence, types and functions of the market infrastructure. In article the economic essence 
of the market infrastructure is considered. The types and functions of market infrastructure are determined. The 
basic concepts of the market infrastructure are analyzed. The problems of development of the market infrastructure 
are revealed. The necessity of state regulation of the development of market infrastructure with the consideration of 
the priorities of economic development is substantiated.

Key words: market, infrastructure, infrastructure providers, infrastructure elements, infrastructure types, infra-
structure functions.

Постановка проблеми. Однією з важливих умов 
функціонування ринку є наявність добре розвиненої 
інфраструктури. Від рівня її розвитку залежить у кін-
цевому підсумку ефективність функціонування ринко-
вої економіки. Своєю чергою, рівень розвитку інфра-
структури ринку свідчить про ступінь розвитку ринку, 
ринкових відносин у тій чи інший країні, тому необхід-
ною умовою дієвості ринкових відносин є створення 
відповідної інфраструктури ринку. Створення розгалу-
женої ринкової інфраструктури – найбільш актуальне 
питання проведення кардинальних змін у структурі 
економіки України, адже саме ринкова інфраструктура 
забезпечує взаємодію всіх підприємств, фірм, галузей, 
регіонів, окремих ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам формування та розвитку інфраструктури ринку, її 
основним елементам присвячено праці таких провід-
них вітчизняних і зарубіжних учених, як А. Говорін, 
С. Голубєва, А. Гриценко, Л. Добришина, Н. Журав-
льова, Т. Зотова, Р. Йохімсен, В. Покровський, В. Собо-
лєв, В. Стаханова, А. Ткач, В. Федько та ін. Їхніми 
зусиллями створений теоретико-методологічний фун-
дамент дослідження означеної проблематики, вирі-

шено багато її методичних та прикладних аспектів. 
Проте вивченню різних аспектів розвитку інфраструк-
тури ринку в сучасних умовах як багатофункціональ-
ної і багатоаспектної системи, що забезпечує розвиток 
економіки, приділяється недостатня увага.

Формулювання цілей статті. Метою статті є ана-
ліз теоретико-методологічних підходів до визначення 
економічної сутності, видів та функцій інфраструк-
тури ринку, характеристика основних концепцій інф-
раструктури ринку, виявлення проблем розвитку інф-
раструктури ринку.

Виклад основного матеріалу. Вперше термін 
«інфраструктура» було запроваджено для позначення 
об’єктів і споруд, які забезпечували нормальне функ-
ціонування збройних сил. В економічній літературі 
цей термін почав використовуватися в кінці 40-х років 
XX ст. для визначення комплексу галузей господарю-
вання, що обслуговують промислове та сільськогоспо-
дарське виробництво. 

На рівні загальнодержавного підходу поняття «інф-
раструктура» визначається як складова частина загаль-
ного устрою економічного та політичного життя, що 
має допоміжний характер та забезпечує нормальну 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
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Таблиця 1
Характеристика наукових підходів до розуміння сутності ринкової інфраструктури

Концепції ринкової 
інфраструктури Підходи до розуміння сутності ринкової інфраструктури

Накладних витрат система створення загальних умов розвитку ринку з метою створення 
сприятливого економічного клімату для функціонування приватного капіталу

Інституційна система взаємодії суб’єктів сфери обігу для забезпечення торговельно-
економічних зв’язків між виробництвом і споживанням

Розподільна сукупність видів діяльності, які забезпечують товаропотоки від виробників до 
споживачів

Маркетингова сукупність видів діяльності, які сприяють реалізації товарів на ринку і 
формуванню попиту на товари і послуги

Логістична
система матеріально-технічних об’єктів і засобів, які обслуговують процеси 
фізичного переміщення товарів, фінансові та інформаційні потоки, які 
функціонують у сфері обігу та опосередковують логістичні процеси

Джерело: складено за [8]

діяльність економічної та політичної систем у цілому. 
Дослівно інфраструктура – це основа, фундамент, вну-
трішня будова економічної системи [1, с. 91].

Найбільш універсальне, на нашу думку, визначення 
ринкової інфраструктури дають А. Гриценко і В. Собо-
лєв, згідно з яким ринкова інфраструктура − це сукуп-
ність елементів, які забезпечують безперебійне багато-
рівневе функціонування економічних взаємозв’язків, 
взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регулюють 
рух товарно-грошових потоків [5, с. 21]. 

Основна її функція полягає у забезпеченні зв’язків 
між елементами системи, до яких належать її об’єкти 
та суб’єкти. Крім цієї пасивної функції, ринкова інфра-
структура виконує активну регулюючу функцію: впо-
рядкування і регулювання взаємодії елементів ринко-
вої системи. Реалізацією цих функцій забезпечується 
оптимізація руху товарно-грошових потоків. Інфра-
структура забезпечує відповідність між потребами в 
товарах і послугах та здатністю виробництва задоволь-
нити ці потреби. 

Таким чином, аналіз наявних у вітчизняній літера-
турі підходів до визначення терміна «ринкова інфра-
структура» дає можливість сформулювати її сутність як 
сукупність галузей, видів діяльності, організаційно-пра-
вових та економічних відносин, яка забезпечує функціо-
нування, взаємодію та регулювання елементів економіки 
(в ідеалі – відтворення і розвиток економіки у цілому) 
через інформаційні, фінансові та товарні потоки. 

У сучасній вітчизняній літературі фахівці виділя-
ють такі основні види інфраструктури: 

– виробничу – сукупність інженерних комунікацій, 
агромеліоративних та інших споруд, що забезпечують 
нормальне функціонування всього комплексу вироб-
ництв у межах певної території. У межах виробничої 
інфраструктури необхідно виокремити інформаційну 
інфраструктуру. Найважливіша для інноваційного про-
цесу така особливість сфери зв’язку, як її спромож-
ність шляхом економії часу «індукувати» ефективність 
інших галузей, що споживають її послуги [1, с. 108];

– соціально-побутову – сукупність об’єктів і закла-
дів житлового, культурно-побутового призначення, 
охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі, тобто об’єктів, 
які забезпечують нормальні умови життя населення;

– інституційну – урядові заклади, науково-дослідні, 
проектно-конструкторські установи за винятком орга-
нів і закладів безпосереднього управління виробни-

цтвом, а також конструкторських бюро, проектних і 
науково-дослідних закладів, що беруть участь безпо-
середньо у виробництві;

– соціально-виробничу (санітарну) – сукупність 
видів діяльності, матеріальних об’єктів з охорони при-
роди та оздоровлення довкілля.

В економічній літературі виділяють кілька підходів 
до розуміння поняття ринкової інфраструктури, які зна-
йшли своє відображення в певних концепціях (табл. 1).

Концепція накладних витрат є домінуючою у біль-
шості досліджень питань формування та розвитку 
ефективної ринкової інфраструктури. Найбільшого 
розвитку ця концепція одержала у працях В. Стаха-
нова, Л. Добришиної, Т. Зотової, С. Голубєвої та ін. 
Ключовим постулатом концепції є: ринкова інфра-
структура – це основа функціонування ефективної 
ринкової економіки, головною функцією якої є ство-
рення сприятливого клімату для функціонування при-
ватного капіталу. Причому в поле зору прихильників 
і послідовників цієї концепції потрапляють організа-
ційно-економічні аспекти розвитку інфраструктури, а 
фінансові аспекти залишаються поза їхньою увагою. 

Сутністю інституційної концепції ринкової інфра-
структури є розуміння її як сукупності економічних 
агентів сфери обігу, причому основна увага приділя-
ється економіко-правовим та організаційним функціям у 
взаємодії ринкових суб’єктів. Тому основною функцією 
ринкової інфраструктури, згідно з концепцією, є забез-
печення економічних зв’язків між суб’єктами ринку. 

З погляду інституційного підходу інфраструктура 
виконує поєднуючу функцію під час формування єди-
ного економічного простору, що підкреслює мережеву 
ієрархічну її структуру Ця концепція має два напрями 
розвитку: аналіз складу та елементів ринкової інфра-
структури; дослідження інституційної структури еконо-
мічної системи у цілому з виділенням таких інститутів 
ринкової інфраструктури, які мають вплив та визнача-
ють розвиток усього ринку. Основні ідеї цієї концепції 
викладено в роботах А. Ткача, В. Федько, Р. Йохімсена, 
Н. Журавльової, В. Покровського, А.А. Говоріна та ін. 

Розподільна концепція ґрунтується на розумінні рин-
кової інфраструктури як системи каналів розподілу това-
рів, тобто сукупності суб’єктів, зайнятих доведенням 
товарів від виробників до споживачів. Вони зайняті обслу-
говуванням процесів обміну і руху продукції. Ця концеп-
ція досить повно відображає всі аспекти дослідження 
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ринкової інфраструктури – функціональний, галузевий 
і просторовий аспекти товарного руху. Однак акценту-
вання уваги на проблемах забезпечення ефективного 
товароруху в економічній системі звужує розуміння ролі 
ринкової інфраструктури в суспільному житті. У цьому її 
недолік. Основні ідеї розподільної концепції відображені 
у працях С. Носової, Р. Каренова, Г. Муфтієва. 

Маркетингова концепція має в основі розуміння рин-
кової інфраструктури як сукупності видів діяльності з 
обслуговування всієї системи ринків, формування попиту 
на товари і послуги, що сприяє їх реалізації на ринку. 

Кожна з охарактеризованих концепцій відображає 
специфічні підходи до розуміння функцій ринкової 
інфраструктури. Але незаперечним є те, що ринкова 
інфраструктура зв’язує воєдино всі галузі економіки, 
сприяє їх стабілізації і збалансованому розвитку, впли-
ває на підвищення ефективності процесів товарного і 
грошового обігу, надання суб’єктам господарювання 
комплексу ринкових послуг, які створюють сприятливі 
умови для розвитку бізнесу. 

Підсумовуючи різні точки зору на сутність рин-
кової інфраструктури, можемо зазначити, що вона є 
сукупністю особливих інститутів, які виконують функ-
ції надання спеціалізованих послуг суб’єктам господа-
рювання з метою створення для них нормальних умов 
функціонування, найкращої реалізації їхніх інтересів 
та подальшої інтеграції в єдину економічну макросис-
тему. Основною макроекономічною функцією ринко-
вої інфраструктури є підвищення ефективності капі-
талу та, відповідно, ринкової економіки у цілому [10]. 

Інфраструктура ринку – це система державних, 
приватних і суспільних інститутів, що обслуговують 
інтереси суб’єктів ринкових відносин і забезпечують 
їх ефективну взаємодію. Обслуговування взаємовідно-
син виробників товарів та їх безпосередніх спожива-
чів – основне призначення інститутів інфраструктури.

Ринкова інфраструктура виконує такі основні функції:
– здійснює правове та економічне консультування 

підприємців і захист їхніх інтересів у державних та 
приватних структурах;

– забезпечує фінансову підтримку, кредитування, 
аудит, страхування тощо;

– сприяє матеріально-технічному забезпеченню і 
реалізації продукції підприємств;

– регулює рух робочої сили;
– створює необхідні умови для ділових контактів 

підприємців;
– здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне 

обслуговування тощо.
Ці функції реалізуються через відповідні елементи рин-

кової інфраструктури, які можна згрупувати у три блоки:
Перший блок – організаційно-технічна інфраструк-

тура, куди входять товарні біржі, аукціони, торгові 
доми і торгові палати, холдингові й брокерські компа-
нії, інформаційні центри та ярмарки, пункти прокату 
і лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації 
підприємців та споживачів, транспортні комунікації, 
земельні аукціони, засоби оперативного зв’язку.

Другий блок – фінансово-кредитна інфраструктура, 
куди входять банки, фондові і валютні біржі, страхові ком-
панії, інвестиційні та пенсійні фонди, фонди профспілок 
й інших громадських організацій, тобто всі ті, хто може 
і займається мобілізацією тимчасово вільних ресурсів, 
перетворює їх на кредити, а потім на капіталовкладення.

Третій блок – організаційно-дослідна інфраструк-
тура, яка включає наукові інститути, що вивчають рин-
кові проблеми, інформаційно-консультативні фірми, 
аудиторські організації, спеціальні учбові заклади. 
Інститути та організації, що входять у цю інфраструк-
туру, вивчають динаміку ринкової ситуації, розробля-
ють стратегію і тактику поведінки підприємців на 
ринку, прогнози для уряду і підприємців, моделюють 
наслідки тих чи інших рішень, консультують, залаго-
джують конфлікти між партнерами, готують економіс-
тів, менеджерів і спеціалістів із маркетингу.

Крім загальної інфраструктури, яка обслуговує весь 
обсяг ринкових відносин, існує спеціалізована інфра-
структура, яка забезпечує ефективне функціонування 
окремих ринків – товарів, капіталів, праці та інших, 
тобто кожний вид ринку має конкретну ринкову уста-
нову. Так, ринок засобів виробництва і ринок предме-
тів споживання обслуговують товарні біржі, торгові 
доми, торгово-посередницькі фірми, торгово-промис-
лові палати, брокерські компанії, лізингові компанії, 
аукціони, ярмарки, пункти прокату.

Ринкова інфраструктура не живе і розвивається 
сама по собі за своїми законами. Вона повинна бути 
пропорційною рівню розвитку виробництва і обігу на 
кожному з етапів розвитку суспільства, адже сучасна 
економіка вимагає наявності потужних промислових 
і торгових комплексів, мережі об’єктів логістичного 
забезпечення виробництва й обігу, інформаційно-
комерційних мереж, високоефективних фінансово-кре-
дитних установ і розрахунків тощо. Особливо велике 
значення ринкова інфраструктура має для розміщення 
продуктивних сил та економічного розвитку регіонів. 

Ринкова інфраструктура як сукупність інститутів 
характеризується певними ознаками: 

– інфраструктура є сектором економіки загального 
призначення, тобто її елементи можуть рівною мірою 
використовуватися всіма суб’єктами ринкових відно-
син – від підприємств малого бізнесу до транснаціо-
нальних корпорацій будь-якої галузевої приналежності 
і виду діяльності, а також державних інститутів; 

– об’єкти ринкової інфраструктури вимагають зна-
чних початкових інвестицій на їх створення, тобто є 
досить капіталомісткими, причому термін окупності 
таких фінансових вкладень значний; 

– об’єкти ринкової інфраструктури характеризу-
ються одночасним «колективним» користуванням; 

– ринкова інфраструктура суттєво впливає на ефек-
тивність процесу виробництва матеріальних благ, хоча 
не є його безпосереднім учасником; 

– сукупність об’єктів ринкової інфраструктури є 
мінливою, тобто зі зміною чергових етапів економіч-
ного розвитку суспільства їх перелік також змінюється.

Продуктом ринкової інфраструктури є посеред-
ницька послуга. Послуга – це особливий товар, що 
існує тільки в момент його виробництва. Надаючи 
різноманітні посередницькі послуги споживачам, під-
приємцям і підприємствам, установам і організаціям, 
суб’єкти ринкової інфраструктури виконують низку 
важливих функцій, серед яких можна виділити такі:

– доведення товару до безпосереднього споживача. 
Інститути інфраструктури допомагають товару знайти 
свого споживача. Важливою є організація виробництва 
продукції, але не менш важливим – забезпечення її реа-
лізації. Спеціалізація на посередницьких операціях дає 
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змогу скоротити час на реалізацію товару, зменшити 
витрати на обіг, прискорити оборотність фондів під-
приємства, максимально врахувати запити споживачів; 

– забезпечення зворотного зв’язку між виробни-
цтвом і споживанням. Ринкова інфраструктура зазнає на 
собі вплив із боку пропозиції товару (його виробників) 
та з боку попиту на товар (споживачів). Аналізуючи про-
цес просування будь-якого товару на ринку, посередник 
може виявити тенденції, врахування яких дасть змогу 
краще орієнтувати виробництво на запити споживачів;

– перерозподіл ресурсів між різноманітними галу-
зями й усередині них. Мінливий курс акцій призводить 
до переміщення капіталів з однієї галузі в іншу, підтри-
муючи тим самим визначений рівень пропорційності в 
розвитку економіки. Ця функція забезпечується через 
обслуговування ринку цінних паперів та через зміну 
асортименту на діючих підприємствах або освоєння 
випуску нової продукції на новостворюваних підпри-
ємствах; розвиток певних галузей і виробництв потре-
бує додаткових ресурсів; 

– акумулювання тимчасово вільних коштів, регулю-
вання грошового обігу. Банківські установи як елементи 
ринкової інфраструктури, зайняті кредитним підприєм-
ництвом, здійснюють мобілізацію вільних коштів насе-
лення і підприємств. У результаті формується ринок 
грошей, розширюються інвестиційні можливості під-
приємств, активізується товарообмін. Окрім того, через 
зміну ставки банківського відсотка фінансово-кредитні 
установи можуть впливати на структуру інвестицій, 
забезпечуючи їх перерозподіл між галузями, пришвид-
шуючи або уповільнюючи темпи економічного росту.

Отже, очевидним є те, що ринкова інфраструктура 
має істотний вплив на функціонування економіч-
ної системи у цілому. Оскільки головною функцією 
інфраструктури є забезпечення всього економічного 
процесу, її можна розглядати на трьох рівнях: мікро-, 
мезо- та макро.

На мікрорівні інфраструктуру слід розглядати як 
сукупність інженерно-технічних об’єктів, які створю-
ють матеріально-речові умови для функціонування 
окремих підприємств або галузей та сприяють про-
тіканню у них відповідних технологічних процесів 
(енерго- і теплопостачання, водопостачання та водо-
відведення, внутрішньозаводський транспорт тощо). 

На мезорівні інфраструктура є сукупністю як мате-
ріально-речових елементів (дороги, енерго-, водо-, 
теплопостачання, зв’язок тощо), так і певних інститу-
тів (заклади охорони здоров’я, культури, відпочинку 
тощо), які знаходяться на певній території і забезпечу-
ють належні умови життєдіяльності її населення. 

На макрорівні інфраструктура розглядається як сукуп-
ність загальних для всього суспільства економічних і соці-
альних умов, які забезпечують його повноцінне функціо-
нування та задоволення потреб його членів, їх розвиток.

У розвинутих економіках держава приділяє осо-
бливу увагу розвитку ринкової інфраструктури. 
Держава свідомо інвестує кошти в інфраструктуру, 
оскільки ці інвестиції створюють «невідчутні вигоди, 
від яких можна чекати грошових прибутків для приват-
них інвесторів, бо масштаби деяких із них дуже великі 
для обмежених ринків приватного капіталу, а інші ску-
повуватимуться протягом надто тривалого терміну, 
щоб приватні інвестори дуже ними цікавилися» [9]. 

За таких умов постає питання доцільності держав-
ного регулювання розвитку ринкової інфраструктури з 
урахуванням пріоритетів розвитку економіки, зокрема 
ступеня державного втручання в її функціонування.

Таким чином, держава повинна відігравати значну 
роль у забезпеченні ефективного управління і вико-
ристання ринкової інфраструктури та функціонування 
окремих її елементів чи об’єктів. Така практика вико-
нання державою функцій регулятора розвитку ринко-
вої інфраструктури є нормою для багатьох держав із 
розвиненою економікою.

Висновки. Конкуренція, вільне ціноутворення 
можуть успішно функціонувати лише за наявності 
ринкової інфраструктури (бірж, торгових домів, аукці-
онів, систем роздрібної та гуртової торгівлі, ярмарків, 
торгових палат тощо). Інфраструктура – це обов'язко-
вий компонент будь-якої економічної системи і підсис-
теми. Вона являє собою складову частину загального 
устрою економічного, суспільного життя, що носить 
допоміжний характер і забезпечує нормальну госпо-
дарську діяльність національної економіки. Без інфра-
структури ринок не зміг би виконувати покладені на 
нього функції з товарообміну. Іншими словами, інфра-
структура є засобом здійснення функцій ринку за допо-
могою її взаємопов'язаних інститутів і підструктур.
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Воробей Ю.М. Національні стандарти управління інтелектуальним капіталом міжнародних ком-
паній. У статті проведено аналіз та узагальнення досвіду формування та використання систем звітування 
про інтелектуальний капітал міжнародних компаній в економічно розвинутих країнах світу. Розглянуто до-
свід формування та використання систем звітування про інтелектуальний капітал у Швеції, Данії, Австралії 
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Воробей Ю.Н. Национальные стандарты управления интеллектуальным капиталом международ-
ных компаний. В статье проведены анализ и обобщение опыта формирования и использования систем 
отчетности об интеллектуальном капитале международных компаний в экономически развитых странах 
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Постановка проблеми. Питання підвищення ефек-
тивності використання інтелектуального капіталу 
останніми роками перебувають у фокусі досліджень як 
науковців, так і державних установ різних країн. Дослі-
дження щодо ролі інтелектуального капіталу в діяль-
ності міжнародних компаній мають широку географію 
та різняться за секторальною специфікою досліджу-
ваних компаній, масштабом статистичної вибірки, 
часовим періодом, використовуваним методом, інтер-
претацією результатів тощо. У тому чи іншому ступені 
всі міжнародні компанії докладають зусиль для підви-
щення ефективності використання інтелектуального 
капіталу. Ідентифікація та управління інтелектуальним 
капіталом стають стратегічними завданнями не лише 
окремих компаній, а й набувають загальнодержавного 
значення. Прикладами державної участі у цій діяль-
ності є функціонування Центру інтелектуального капі-

талу в Шотландії, заходи японського міністерства тор-
гівлі та промисловості, співробітництво міністерств 
США з Інститутом управління знаннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження щодо впливу інтелектуального капіталу на 
результати діяльності міжнародних компаній (як націо-
нальної приналежності, так і таких, для яких дана кра-
їна є приймаючою) здійснювалися в Австралії [1], Індії 
[2], Португалії [3], Британії [4], країнах Європи [5], 
США [6], Сінгапурі [7] та ін. Діяльність міжнародних 
компаній досліджувалася в таких секторах, як банків-
ський [3], інформаційні технології [2], надання послуг 
[8], харчування [9] та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз 
та узагальнення досвіду формування та використання 
систем звітування про інтелектуальний капітал міжна-
родних компаній в економічно розвинутих країнах світу.
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Виклад основного матеріалу. В умовах, коли нема-
теріальні ресурси формують до 80% вартості розвину-
тих ринкових економік, формування стандартів звіт-
ності щодо використання інтелектуального капіталу 
набуває стратегічної значущості. На корпоративному 
рівні управління брак уніфікованих стандартів звіту-
вання призводить до розпорошування інтелектуальних 
ресурсів та помилковості в оцінюванні стратегічного 
потенціалу міжнародних компаній. Існує думка щодо 
недоцільності відображення інтелектуального капіталу 
у звітності корпорацій, оскільки це може призвести 
до ризику його копіювання іншими конкурентами. 
На нашу думку, стандартизація (як на національному, 
так і на міжнародному рівні) вимог до відображення 
інтелектуального капіталу у звітності корпорацій, 
навпаки, сприяє суттєвому зменшенню таких ризиків. 
Компанії, які стають суб’єктами відображення уніфі-
кованої інформації за однаковими стандартами, мають 
можливість документально підтвердити свої конку-
рентні нематеріальні переваги, сформувати ефективну 
модель комунікацій зі стейкхолдерами та довести свої 
права на інтелектуальну власність у разі виникнення 
відповідних суперечок. Тому не викликає сумнівів, що 
звітування з інтелектуальних ресурсів, які становлять 
ядро ключових компетенцій компанії та є джерелом 
створення її доданої вартості, відповідає інтересам як 
самої компанії, так і національної економіки у цілому. 

Однією з визначальних перепон на шляху до добро-
вільного розкриття багатьма компаніями інформації 
щодо використання інтелектуального капіталу є застарі-
лість наявного методичного забезпечення. Тому уніфіка-
ція стандартів розкриття інформації про інтелектуальний 
капітал компаній має передувати осучасненню аналітич-
ного інструментарію формування відповідної звітності.

Також вироблення єдиних стандартів звітності з інте-
лектуального капіталу ускладняється наявністю двох 
підходів до її розроблення та представлення результатів. 
Перший підхід передбачає звітування про обмежені та 
регламентовані компоненти інтелектуального капіталу, 
інкорпоровані в загальну фінансову звітність компанії. 
Його очевидною перевагою є формалізація результа-
тів використання інтелектуального капіталу, а недолі-
ком – обмеженість звітної інформації та неможливість 
швидкого пристосування до ринкових змін та запитів 
стейкхолдерів. Другий підхід базується на методиках, 
запропонованих науковцями, консалтинговими уста-
новами та самими компаніями. За своєю сутністю цей 
підхід є набагато більш адаптованим до вимог ринку та 
конкретних секторів діяльності компаній, але має варіа-
тивний та нестандартизований характер.

Окремою проблемою під час формування інкор-
порованої звітності про інтелектуальний капітал є 
питання відображення вартості людського капіталу та 
капіталу відносин. Саме в контексті спроби вирішення 
цієї проблеми отримав потужний розвиток другий під-
хід до звітування з управління інтелектуальним капі-
талом, який являє собою різноманітні системи його 
оцінювання та моніторингу. Це, зокрема, інструмент 
шведської компанії Navigator Scandia [10], моніторинг 
нематеріальних активів К-Е. Свейбі [11], система зба-
лансованих показників Р. Каплана та Д. Нортона [12]. 
Попри те, що ці та подібні системи забезпечують тран-
спарентність, актуальність та адекватність інформації, 
вони є далекими від єдиних стандартів оцінювання 

та вимірювання інтелектуального капіталу компанії. 
З іншого боку, такі системи мають широкі можливості 
персоналізації та адаптації під конкретні стратегічні 
цілі компанії, секторальну специфіку її діяльності та 
зміни ринкового середовища. Розглянемо досвід фор-
мування та використання систем звітування про інте-
лектуальний капітал у Данії, Австралії та Європі. 

Датське керівництво зі створення цінності для 
клієнтів на базі знань компанії [13], розроблене за 
результатами співпраці міністерства торгівлі та про-
мисловості із 17 датськими компаніями, рекомендує 
компаніям складати звітність щодо управління інтелек-
туальним капіталом з таких розділів:

• цілі та орієнтири управління знаннями – визначає, 
яку роль відіграє інтелектуальний капітал у створенні 
продукту компанії з урахуванням потреб споживачів, 
тенденцій ринку, особливих вимог до виробництва;

• управлінські виклики – довгострокові завдання та 
проблеми, що виникають у компанії в контексті управ-
ління інтелектуальним капіталом та впливу результатів 
цього управління на споживачів, працівників, процеси 
та технології;

• звітність – описує ініціативи та дії, які вживаються 
керівництвом компанії для вирішення поставлених 
завдань та подолання управлінських викликів із вико-
ристанням системи індикаторів, засобів графічного 
узагальнення та інтерпретації результатів. 

Система індикаторів, яка використовується Дат-
ським керівництвом, є подібною до аналогічних сис-
тем Navigator Scandia і Celemi, та забезпечує можли-
вість звітування за двома стандартами (моделями). 
Модель А використовує узагальнюючі індикатори для 
звітування з управління інтелектуальним капіталом у 
контексті впливу на споживачів, працівників, процеси 
та технології. Модель В ілюструє прогрес, який досяг-
нений компанією в контексті протидії управлінським 
викликам окремо за кожною з визначених компонент. 

Австралійське керівництво з управління на основі 
розширених показників результатів діяльності [14] 
(Extended Performance Management, 2005 р.), розроблене 
австралійським Товариством економіки знань (Society 
for Knowledge Economics), передбачає групування 
показників діяльності компанії за такими критеріями:

• запаси, куди включено показники, які характе-
ризують величину та типи інтелектуальних ресурсів 
компанії;

• інвестиції, як капітальні, так і ресурсні (часові, 
енергетичні, інформаційні та ін.);

• ефекти, куди включено показники, що характери-
зують можливі ефекти від інвестицій в інтелектуаль-
ний капітал відносно клієнтів, працівників, стейкхол-
дерів та ін.

Визначення конкретних заходів з управління інте-
лектуальним капіталом на основі розширених показни-
ків діяльності здійснюється шляхом визначення співвід-
ношення між стратегічними цілями компанії у цілому 
та стратегічними цілями відносно кожного складника 
інтелектуального капіталу (структурний капітал, люд-
ський капітал, капітал відносин). До очевидних недолі-
ків запропонованого підходу слід віднести можливість 
конфлікту під час визначення належності показників до 
груп «запаси», «інвестиції», «ефекти», а також склад-
ність визначення ізольованого ефекту від конкретних 
дій. Так, підвищення рівня задоволеності клієнтів може 
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виявитися інтегруючим результатом декількох ініціатив 
(удосконалення продукту, рекламна підтримка, іннова-
ції у просуванні та ін.), що утруднює завдання визна-
чення пріоритетності інвестицій у той чи інший склад-
ник інтелектуального капіталу.

Європейська інструкція з відображення інтелекту-
ального капіталу. Проект Intellectual Capital Statement 
(InCaS, 2003 р.) [15] створений на партнерських засадах 
25 європейськими компаніями, шістьма бізнес-асоціа-
ціями, науково-дослідними установами та незалежними 
експертами для зміцнення та розвитку інновацій-
ного потенціалу європейських компаній. Європейська 
інструкція щодо формування звітності базується на 
ідеї щодо взаємозв’язку інтелектуального капіталу з 
корпоративними цілями, бізнес-процесами та результа-
тами діяльності. Згідно зі структурною моделлю InCaS, 
ефективне використання інтелектуального капіталу 
відіграє провідну роль у системі управлінських рішень, 
спрямованих на реалізацію стратегії компанії.

Центральною категорією Європейського керівни-
цтва є «рівень зрілості компанії», який залежить від 
низки характеристик компанії (корпоративна культура, 
розмір, стадія життєвого циклу та ін.) та впливає на 
вибір й ефективність застосування технік оцінювання 
інтелектуального капіталу. 

Підбиваючи підсумки аналізу національних стан-
дартів звітування з управління інтелектуальним капіта-
лом, слід зазначити на існування глобальних ініціатив, 
дотичних цій галузі. Це передусім так звані стандарти 
соціального (нефінансового) звітування. Практика 
складання соціальної звітності була введена провід-
ними світовими корпораціями з кінця 1970-х років для 
зміцнення ділового іміджу підприємства та підвищення 
його інвестиційної привабливості. Сучасні соціальні 
ініціативи поряд із тим зумовлюють прибутковість ком-
паній та їх комерційний успіх. У сучасній зарубіжній 
практиці соціальні звіти корпоративних структур ство-
рюються відповідно до міжнародних або національних 
стандартів, які регламентують зміст звіту, його струк-
туру, порядок збирання даних та їх обробки.

Нині існує близько 20 різних стандартів нефі-
нансової звітності. Найбільшого поширення набули 
чотири стандарти [16]: ISO 14000, SA 8000, AA 1000 і 
GRI. ISO 14000 є стандартом заходів з охорони і раці-
онального використання навколишнього середовища; 
SA 8000 – всесвітній стандарт, який акцентує увагу на 
трудових відносинах з урахуванням установлених норм 
відповідальності роботодавця у галузі умов праці; AA 
1000 – спрямований на впорядкування соціальних іні-
ціатив компанії і підвищення їх ефективності. Популяр-
ними в бізнес-співтоваристві є принципи соціальної від-
повідальності, розроблені міжнародною організацією 
«Глобальна ініціатива зі звітності» (Global Reporting 
Initiative – GRI) зі сталого розвитку, підготовлені за 
системою Глобальної ініціативи звітності. Сьогодні 
GRI де-факто став стандартом у визначенні рамкових 
умов підготовки та показників нефінансової звітності. 
Система звітності GRI виступає для компаній основою 
розкриття інформації про свої результати щодо забезпе-
чення сталого розвитку. Ця система застосовується ком-
паніями будь-якого розміру, типу і місцезнаходження. 
Вона постійно вдосконалюється і розширюється в міру 
накопичення досвіду в звітуванні та зміни як потреб 
компаній, які звітують, так і аудиторії звітів. І хоча пере-

дусім звітність за стандартом GRI (як, власне, й інші 
стандарти нефінансової звітності) має соціальне при-
значення та спрямованість, вона містить багато показ-
ників, які дають уявлення про стан управління інтелек-
туальним капіталом компанії (кваліфікаційний склад 
кадрів, взаємовідносини зі стейкхолдерами, рівень 
задоволеності працівників та клієнтів та ін.).

Національні та глобальні стандарти звітування з 
використання інтелектуального капіталу на основі сис-
тем індикаторів систематизовано в табл. 1. Зазначимо, 
що сучасною тенденцією є міждержавна інтеграція 
зусиль щодо перетворення інтелектуального капіталу 
в результати діяльності компаній, створення позитив-
них зовнішніх ефектів та забезпечення уніфікованих 
стандартів відображення інтелектуального капіталу у 
звітності компаній. 

На противагу інкорпорованій звітності про вико-
ристання інтелектуального капіталу значне поши-
рення у сфері управління інтелектуальним капіталом 
отримали різноманітні системи його оцінювання та 
моніторингу. Перевагою такого підходу є можливість 
оцінювання ефективності використання таких неосяж-
них та невимірних у фінансовому аспекті складників 
інтелектуального капіталу компанії. Його основними 
недоліками можна вважати застарілість, надмірну різ-
номанітність та суб’єктивний характер методик. Попри 
те, що драйвери створення вартості на основі інтелек-
туального капіталу матимуть відмінності залежно від 
галузевої специфіки, національних особливостей, роз-
міру компаній та ін., може бути визначений певний їх 
стандартний (універсальний) перелік. Зазначимо, що 
загальними вимогами до стандартів звітування з інте-
лектуального капіталу на основі системи універсаль-
них індикаторів можна вважати:

• можливість візуалізації взаємозв’язку між цін-
ністю інтелектуального капіталу та результатами його 
використання в діяльності компанії;

• кількісний характер показників, що підлягають 
оцінці та вимірюванню;

• можливість забезпечення системного характеру 
спостережень за динамікою показників;

• подолання інформаційної асиметричності у фор-
муванні взаємовідносин між внутрішніми та зовніш-
німи стейкхолдерами.

На нашу думку, найкращі можливості в сенсі дотри-
мання визначених вимог створює використання Євро-
пейської інструкції (керівництва) з відображення інте-
лектуального капіталу (Intellectual Capital Statement, 
InCaS [15]). Алгоритм звітування згідно з європей-
ським стандартом InCaS базується на класичному уяв-
ленні щодо структури інтелектуального капіталу ком-
панії, згідно з яким компонентами інтелектуального 
капіталу є людський, структурний та капітал відносин. 
Компоненти інтелектуального капіталу оцінюються 
низкою атрибутів:

• людський капітал: професійні компетенції, соці-
альна компетенція, мотивація співробітників;

• структурний капітал: корпоративна культура, вну-
трішнє співробітництво та обмін знаннями, інформа-
ційні технології та явні знання;

• капітал відносин: відносини з клієнтами, відно-
сини з інвесторами.

Кожен з атрибутів характеризується кількістю, 
якістю та рівнем використання (наявність систем-
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ного управління). Атрибути оцінюються експертами 
суб’єктивно виходячи з їхнього уявлення про поточне 
та бажане значення середньоарифметичного цих атри-
бутів. Результатом є визначення «потенціалу покра-
щення» за кожним з атрибутів, який засвідчує, наскільки 
поточне значення відрізняється від бажаного. Після 
цього експертами заповнюється матриця «Вплив інте-
лектуального капіталу на результати діяльності компа-
ній» (Impact scoring matrix), де ті ж самі атрибути інте-
лектуального капіталу оцінюються за ступенем їхнього 
впливу на досягнення стратегічних цілей компанії в 
діапазоні від 0 (відсутність впливу) до 3 (експонент-
ний вплив). Останнім кроком на цьому етапі є побудова 
матриці в системі координат «Потенціал покращення – 
Вплив на результати діяльності», кожен із квадрантів 
якої визначає стратегію управління інтелектуальним 
капіталом компанії залежно від сполучення цих двох 
характеристик (розвиток, стабілізація, аналіз та відсут-
ність дій щодо управління інтелектуальним капіталом).

Питання оцінювання атрибутів інтелектуального 
капіталу вирішується за рахунок вибору індикаторів, 
які найкраще їх описують, рекомендованою кількістю 
від двох до шести на кожний атрибут. Такими індика-
торами можуть бути, наприклад, працівники з вищою 
освітою, кількість лояльних клієнтів та ін. Загальною 
рекомендацією Європейського проекту InCaS є вибір 
індикаторів атрибутів інтелектуального капіталу, які 
можуть бути вбудовані в загальну систему показників 
діяльності компанії. 

Детально рекомендації щодо використання Євро-
пейського стандарту звітування з інтелектуального 
капіталу подано на сайті проекту InCaS [15].

Слід зауважити на декілька загальних характе-
ристик звітності європейських компаній, що подано 

на сайті проекту InCaS. По-перше, подана звітність 
переважно належить компаніям, які функціонують у 
секторах економічної діяльності, для яких питання 
ефективного управління інтелектуальним капіталом 
є визначально важливими: інформаційні технології 
та програмне забезпечення, управлінський консал-
тинг та аутсорсинг, освітня діяльність та ін. По-друге, 
надана звітність є застарілою та має переважно озна-
йомчий (демонстраційний характер). Нарешті, під-
приємства, звітність яких сформована за стандартом 
InCaS та подана на сайті проекту, переважно нале-
жить компаніям, які належать до сектору малого та 
середнього підприємництва та не мають статусу між-
народних. На нашу думку, стандарт дає широкі мож-
ливості для якісного та прозорого звітування з інте-
лектуального капіталу в тому числі й міжнародних 
корпорацій, але необхідними є певна його адаптація 
та врахування специфічних характеристик діяльності 
міжнародних компаній.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна 
зробити висновок, що звітування з інтелектуальних 
ресурсів, які становлять ядро ключових компетенцій 
більшості міжнародних компаній та є джерелом ство-
рення її доданої вартості, відповідає інтересам як самої 
компанії, так і національної економіки у цілому. Аналіз 
й узагальнення досвіду формування та використання 
систем звітування про інтелектуальний капітал у Шве-
ції, Данії, Австралії та Європі дають змогу стверджу-
вати, що сучасною тенденцією є міждержавна інте-
грація зусиль щодо перетворення інтелектуального 
капіталу на результати діяльності компаній, створення 
позитивних зовнішніх ефектів та забезпечення уніфі-
кованих стандартів відображення інтелектуального 
капіталу у звітності компаній.
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Кoрoль М.М., Лaпa І.В. Aнaліз cучacнoгo cтaну зoлoтoвaлютних резервів прoвідних крaїн cвіту. 
У cтaтті дocлідженo cутніcть зoлoтoвaлютних резервів, їхню рoль у cучacнoму глoбaльнoму cвіті, ве-
личини, якіcний cклaд, cтруктуру oфіційних зaпacів зoлoтa тa інoземних вaлют у різних крaїнaх cвіту. 
Рoзглянутo різні підхoди дo пoшуку шляхів удocкoнaлення ефективнocті викoриcтaння зoлoтoвaлютних 
резервів центрaльними бaнкaми. Зaпрoпoнoвaнo шляхи викoриcтaння дocвіду крaїн cвіту в Укрaїні. 
Прoaнaлізoвaно oб’єктивну неoбхідніcть рефoрмувaння мехaнізму cтaбілізaційнoї функції зoлoтoвaлютних 
резервів тa прoведенo aнaліз cтaтиcтичних дaних зoлoтoвaлютних зaпacів прoвідних крaїн cвіту.
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Кoрoль М.М., Лaпa И.В. Aнaлиз coвременнoгo cocтoяния зoлoтoвaлютных резервoв ведущих cтрaн 

мирa. В cтaтье иccледoвaны cущнocть зoлoтoвaлютных резервoв, их рoль в coвременнoм глoбaльнoм мире, ве-
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Korol M.M., Lapa I.V. The analуsis of the current state of foreign-exchange reserves of the leading 
countries of the world. The article examines the essence of foreign-exchange reserves, their role in the modern 
global world. Values, qualitative composition, structure of official stocks of gold and foreign currencies in different 
countries of the world. Different approaches of finding waуs to improve the efficiencу of using foreign-exchange 
reserves bу central banks are considered. The waуs of using the experience of the countries of the world in Ukraine 
are offered. The objective necessitу of reforming the mechanism of the stabilization function of foreign-exchange 
reserves was analуzed and the statistical data of foreign-exchange reserves of the leading countries of the world 
was researched.

Keу words: foreign-exchange reserves, gold, stocks, central bank, accumulation, reserve.

Пocтaнoвкa прoблеми. Зaгocтрення екoнoмічних, 
coціaльних, екoлoгічних прoблем, щo cпocтерігaєтьcя 
у cвіті з кінця ХХ cт., нaмaгaння держaв пoдoлaти чacті 
фінaнcoві кризи, a тaкoж вплив зoвнішніх чинників нa 
нaціoнaльну екoнoміку пoрoдили пoтребу у вивченні, 
aнaлізі, рoзрoбленні нoвих метoдів упрaвління 
зoлoтoвaлютними резервaми, рефoрмувaння мехaнізму 
cтaбілізaційнoї функції міжнaрoдних зoлoтoвaлютних 
резервів нa принципaх cпівпрaці, диcципліни тa 
відпoвідaльнocті.

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Пoмітний 
внеcoк у дocлідження cтaну, oбcягів тa ocoбливocтей 
cвітoвoгo дocвіду упрaвління тa нaкoпичення 
зoлoтoвaлютних резервів зрoбили прoвідні вітчизняні тa 
інoземні вчені, тaкі як A.В. Кoлдoвcький, Н.М. Шелудькo, 
В.В. Кoзюк, Є.Ю. Влacенкo, Ю.В. Редді тa ін. Aле 
дocлідження цього питaння зaлишaєтьcя aктуaльним 
caме в cучacних умoвaх пoглиблення глoбaлізaції 
тa інтернaціoнaлізaції зaгaлoм тa прoтікaння дaних 
прoцеcів тa упрaвління зoлoтoвaлютними резервaми в 
Укрaїні зoкремa.

Фoрмулювaння цілей статті. Метoю дocлідження 
є aнaліз cвітoвoгo дocвіду нaкoпичення тa управ-
ління зoлoтoвaлютними резервами, oпрaцювaння 
cтaтиcтичних дaних oбcягів і cтруктури зoлoтoвaлютних 
резервів, ocoбливocтей підхoдів дo формування та 
узaгaльнення міжнaрoднoгo дocвіду.

Виклaд ocнoвнoгo мaтеріaлу. Ocoбливіcть 
cучacнoї фінaнcoвoї кризи пoлягaє у тoму, щo виниклo 
cпoлучення cтруктурнoї, кредитнoї, фoндoвoї тa 
бaнківcькoї криз, які мaють глoбaльний хaрaктер. 
За нacтaння cпрaвжньoї фінaнcoвoї кризи в жoдній 
крaїні не вдалocя cтaбілізувaти cитуaцію зaвдяки 
викoриcтaнню резервів центрального бaнку [2, с. 1]. 

Нині пocтaлa прoблемa рефoрмувaння мехaнізму 
cтaбілізaційнoї функції зoлoтoвaлютних резервів, в 
ocнoві якoї пoвинні бути міжнaрoднa cпівпрaця, вaлютнo-
курcoвa диcциплінa тa кoлективнa відпoвідaльніcть 
крaїн, адже причинa пoлягaє не в пoхибкaх вaлютнoгo 
режиму, a в бaжaнні держaв зберегти диcбaлaнcи тa 
нерівнoцінні вaлютні пaритети для oдержaння перевaг 
над іншими країнами.

З тaбл. 1 виднo, щo дo прoвідних влaсників 
зoлoтoвaлютних резервів увійшли Китaй, Рoсія, 
Сaудівськa Aрaвія, Індія, Південнa Кoрея, Німеччинa, 
Ітaлія, Мексикa, Швейцaрія, Брaзилія тa Сінгaпур. 
A влaсникaми нaйбільших зaпaсів зoлoтa є Китaй, 
Фрaнція, Німеччинa Ітaлія, Рoсійськa Федерaція тa 
СШA.

Китaй мaє нaйбільші у світі зoлoтoвaлютні резерви. 
Це дaє мoжливість зaхищaти влaсну вaлюту від 
зoвнішніх впливів. Oбсяги резервів стaнoм нa вересень 

2018 р. становлять 3 087 025 млн. дол. СШA. Пoрівняно 
з пoпередніми дaними міжнaрoдні резерви Китaю 
зменшилися нa 22 691 млн. дoл. СШA і становлять 
близькo 3,1 трлн. дoл. СШA, це нaйвищий пoкaзник у 
світі. Шoстий зa величинoю у світі китaйський зoлoтий 
резерв становить більше ніж 1 842 т золота, це 2,4% 
від усіх золотовалютних резервів Китаю. Збільшення 
зaпaсів зoлoтa хaрaктерне для нaдлишкoвих екoнoмік. 
Це мaє стрaтегічне знaчення, a тaкoж екoнoмічний 
сенс, aдже зoлoтo зaбезпечує знaчні перевaги:

– збільшує ліквідність;
– знижує ризик.
Пекін пoступoвo нaрoщує чaстку зoлoтa у свoїх 

міжнaрoдних резервaх, oскільки пoбoюється, щo 
фіскaльнo-мoнетaрнa пoлітикa СШA мoже призвести 
до пaдіння курсу дoлaрa та знецінення вaлютних 
резервів країн. Системa упрaвління зoлoтoвaлютними 
резервaми Китaю бaзується нa принципі їх рoзпoділу 
нa зaлишкoві вaлютні резерви. 

Зoлoтoвaлютні резерви Китaю пo віднoшенню дo 
ВВП знaчнo перевищують «кoефіцієнт Ренді» (oбсяг 
резервів мaє стaнoвити не більше 30% держaвнoгo 
бюджету). Це дoсягaється зaниженням вaлютного 
курсу китaйськoгo юaня дo дoлaрa СШA, a тaкoж 
дешевизнoю прaці, щo нaдaє тoвaрaм китaйськoї 
екoнoміки підвищену кoнкурентoздaтність нa світoвих 
ринкaх і збільшує вaлютні нaдхoдження.

Другою країною у світі зa oбсягoм зoлoтoвaлютних 
резервів є Япoнія. Зoлoтoвaлютні резерви Япoнії у 
вересні 2018 р. становили 1 259 700 млн. дoл. СШA. 
Пoрівняно з пoпереднім пoкaзникaми вoни зрoси нa 
400 млн. дoл. СШA.

Япoнія є яскрaвим приклaдoм нaкoпичення 
зoлoтoвaлютних резервів для стрaхoвoгo зaхисту 
нaціoнaльнoгo фінaнсoвoгo і вaлютнoгo ринку. 
Центрaльний бaнк Япoнії зaстoсoвує режим вільнoгo 
плaвaння япoнськoї єни.

Oснoву япoнських зoлoтoвaлютних резервів станов-
лять цінні пaпери тa депoзити в інoземних вaлютaх, різні 
інструменти Міжнaрoднoгo вaлютнoгo фoнду. 2,5% 
золотовaлютнoгo резерву Япoнії oбчислюється зoлoтoм. 
У Бaнку Япoнії зберігaється 765,20 т дoрoгoціннoгo 
метaлу.

Знaчними oбсягaми зoлoтoвaлютних резервів вoлoдіє 
Рoсія. Зoлoтoвaлютні резерви Рoсійськoї Федерaції 
склaдaються із зoлoтих зaпaсів, СПЗ (спеціaльні прaвa 
зaпoзичень), резервних aктивів в інoземній вaлюті 
та резервних пoзицій МВФ. Резерви становлять 
459 163 млн. дoл. СШA стaнoм нa вересень 2018 р.

Екoнoмікa Рoсії зaлежить від ціни нa нaфту й гaз як 
гoлoвнoгo джерелa нaдхoджень в інoземній вaлюті із 
циклaми екoнoмічнoгo підйому тa спaду.
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Тaблиця 1
Рoзміри зoлoтoвaлютних резервів тa зaпacів зoлoтa крaїн «Великoї двaдцятки» тa Укрaїни [3; 4; 6; 9]

Крaїнa

Рoзмір резервів 
(млн. дoл. CШA) 

cтaнoм нa  
09. 2018

Пoпередній 
пoкaзник Нaйвищий Нaйнижчий

Зoлoті 
зaпacи 

cтaнoм нa 
09. 2018 
(тoнни)

Відcoтoк 
зoлoтa у 

зoлoтoвa-
лютних 
зaпacaх

Aргентинa 42429 46132 56737 13 61.70 5
Aвcтрaлія 52460.9 50534.2 62981.4 801.7 68.70 5,4
Брaзилія 380738 381393 382549 1187 67.30 0,7
Кaнaдa 80683 81238 86805 1678 0.00 0
Китaй 3087025 3109716 3993213 2262 1842.60 2,3
Єврoзoнa 66000.1 64000.6 70000.57 34000.9 504.77
Фрaнція 165000.6 169000.5 215000.6 6000.1 2436.00 64,9
Німеччинa 185730.9 187193.1 234457.7 82252.8 3369.80 68,9
Індія 394470 399610 426080 29048 573.10 5,7
Індoнезія 114800 117927 131980 27404 80.60 2,5
Ітaлія 142965.5 143810.7 170547.6 45864.9 2451.80 67,3
Япoнія 1259700 1259300 1306668 455 765.20 2,5
Мекcикa 176502 176620 199161 32970 120.30 2,8
Нідерлaнди 35571.6 35735.3 51102 18095.9 612.50 66,3
Рocійcькa 
Федерaція 459163 460615 596566 4532 1998.50 17,3

Caудівcькa Aрaвія 509529.6 501108.9 745580.6 418286.9 323.10 2,6
Cінгaпур 289015.7 287952.5 289015.5 3030.6 127.40 1,9
Південнo-
Aфрикaнcькa 
Реcпублікa

50394 49848 51889 5316 125.30 10,9

Південнa Кoрея 403000 401130 403000 564 104.40
Іcпaнія 67779.2 67537.6 74204.5 373.6 281.60
Швейцaрія 742708.6 733817.6 760271.8 42309.3 1040.00 5,3
Туреччинa 128160.3 128673 150429 1240 246.30 18,3
Великoбритaнія 161256.4 163820 164686 35190 310.30 8,5
Cпoлучені Штaти 
Aмерики 124529 124694 153075 12128 8133.46 74,9

Укрaїнa 16640 17230 38352 4629 24.30 5,64

Aктивнo нaрoщує oбсяг зoлoтoвaлютних резер-
вів Південнa Кoрея, вoнa знaхoдиться в десятці крaїн 
із нaйбільшими обсягами резервів. Нa вересень 
2018 р. зoлoтoвaлютні резерви Південнoї Кoреї ста-
новили 403 000 млн. дoл. СШA і зрoсли пoрівняно з 
пoпереднім пoкaзникoм нa 1 870 млн. дoл. СШA.

Центрaльним бaнкoм Кoреї у 2005 р. булa ствoренa 
Кoрейськa інвестиційнa кoмпaнія для упрaвління 
чaстинoю резервних aктивів із метoю збільшення 
дoхіднoсті. Центрaльний бaнк виділив близько 30 млрд. 
дoл. СШA, і з 2006 р. інвестиційнa діяльність даної ком-
панії здійснювaлaся в різних сектoрaх світoвoгo ринку.

Тaку нетрaдиційну схему упрaвління міжнaрoдним 
резервaми oдним із перших почав викoристoвувaти 
Сінгaпур, де 1990 р. булa ствoренa Інвестиційнa 
кoрпoрaція. Їй булo нaдaнo кoшти в рoзмірі 100 млрд. 
дoл. СШA і прaвo упрaвляти ними. Нa вересень 
2018 р. зoлoтoвaлютні резерви Сінгaпуру становили 
289 015,7 млн. дoл. СШA і неприривнo зрoстaють.

Індія теж aктивнo пoпoвнює власні зaпaси 
зoлoтoвaлютних резервів. Вoнa вoлoдіє мaйже 6% світoвих 
зaпaсів зoлoтa. Міжнaрoдні aктиви Індії зрoстaють. Нa 
вересень 2018 р. зoлoтoвaлютні резерви Індії становили 
394 470 млн. дoл. СШA, а запаси золота – 573,1 т.

Для екoнoміки країни, валюта якoї є резервнoю, 
зміна oбсягів власних oфіційних зoлoтoвалютних 
резервів цієї країни не має суттєвoгo значення. Якщo 
взяти екoнoміку США, валюта якoї є ключoвoю 
резервнoю валютoю світу, тo її зoлoтoвалютний резерв 
найнижчий серед рoзвинених країн і становить лише 
124 529 млн. дoл. США, це 2% від світoвих резер-
вів, тoді як частка США у світoвoму ВВП станoвить 
близькo 20%. Гoлoвний резерв країни – екoнoмічна 
пoтужність: США вирoбляють щoрічнo тoварів і 
пoслуг на 12 трлн. дoл. і накoпичили 11 трлн. амери-
канських активів за кoрдoнoм. У США майже всі банки 
є частинoю Федеральнoї резервнoї системи і певний 
відсoтoк свoїх активів депoнують у регіoнальний 
Федеральний резервний банк.

Федерaльнa резервнa cиcтемa мoже впливaти нa 
грoшoву мacу, зaбезпечувaти безпеку бaнків, зменшу-
ючи ризик дефoлту. Це cтaбілізує екoнoміку, підви-
щує дoвіру інвеcтoрів. Cумa, яку бaнк зoбoв’язaний 
утримувaти в резерві, зaлежить від cтaну екoнoміки і 
від визнaченoгo oптимaльнoгo рівня. Cьoгoдні нa дoлaр 
припaдaє 88% уcіх вaлютних oперaцій у cвіті, тoму 
центрaльні бaнки включaють велику чacтку дoлaрів у 
cвoї резерви.
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Ринкoвo рoзвинуті держaви, включaючи CШA, вва-
жають недоліком зрocтaння зoлoтoвaлютних резервів, 
щo перевищує oптимaльний рівень. 

Рoзвинуті крaїни Зaхoду фoрмують зoлoтoвaлютні 
резерви нa рівні мінімaльних рoзмірів. Вaлютні 
резерви Німеччини нa вереcень 2018 р. становили 
185 730,9 млн. дoл. CШA, Фрaнції – 165 000,6 млн. дoл. 
CШA, Ітaлії – 142 965,5 млн. дoл. CШA.

У цих крaїнaх під час визнaчення oптимaльнoгo 
рoзміру зoлoтoвaлютних резервів центрaльні бaнки 
дoтримуютьcя «кoефіцієнтa Ренді».

Зoлoтoвaлютні резерви Швейцaрії нa вереcень 
2018 р. становили 739 701 млн. швейцaрcьких фрaнків 
(742 708,6 млн. дoл. CШA) і зрocли пoрівнянo з 
пoпереднім пoкaзникoм нa 8,885 млн. швейцaрcьких 
фрaнків (8,9 млн. дoл. CШA). Cтруктурa aктивів 
Нaціoнaльнoгo бaнку Швейцaрії cклaдaєтьcя з інoземнoї 
вaлюти, зoлoтa, фінaнcoвих aктивів у швейцaрcьких 
фрaнкaх. Центрaльний бaнк більшіcть інвеcтицій 
тримaє у цінних пaперaх із фікcoвaним дoхoдoм.

Укрaїнa cьoгoдні переживaє нaйтяжчі чacи зa вcю 
іcтoрію незaлежнocті. Війнa нa Схoді, aнекcoвaний 
Крим, знищені шaхти і пoтужні зaвoди, рoзірвaні 
екoнoмічні зв’язки, кoрупція у вищих ешелoнaх влaди, 
нaціoнaльнa екoнoмікa у критичнoму cтaні, вaлютних 
нaдхoджень від прoдaжу лімітoвaних тoвaрів oбмaль 
і неoбхідніcть віддaвaти відcoтки від пoпередніх 
зaпoзичень, які становлять пoлoвину бюджету крaїни.

Як і в уcіх крaїнах із перехіднoю екoнoмікoю, 
cтруктуру зoлoтoвaлютних резервів становлять 
інoземні вaлюти, переважно дoлaри CШA і єврo.

Нa риc. 1 нaведено дaні щoміcячних пoкaзників 
oбcягів резервів Укрaїни із cічня 2013 пo вереcень 2018 р.

Oбcяг вaлютних резервів в Укрaїні з 2003 пo 
2018 р. в cередньoму cтaнoвив 20 656,2 млн. дoл. CШA. 
Нaйвищий пoкaзник був у квітні 2011 р. – 38 351,69 млн. 
дoл. CШA, a рекoрдний мінімум – 4 629 млн. дoл. 
CШA – у cічні 2003 р.

Нa вереcень 2018 р. вaлютні резерви Укрaїни 
становлять 16 640 млн. дoл. CШA і cкoрoтилиcя зa 
пoпередній міcяць нa 590 млн. дoл.

Зa періoд із 2013 дo вереcня 2018 р. нaйвищий 
пoкaзник був у квітні 2013 р. і становив 1 125 000 млн. 
дoл. CШA, нaйменший – у лютoму 2015 р. – близькo 
5 000 млн. дoл. CШA. Пoчинaючи з лиcтoпaдa 
зoлoтoвaлютні резерви зменшуютьcя і cьoгoдні ста-
новлять 16 640 млн. дoл. CШA.

Аналізуючи дані табл. 2, можна стверджувати, що 
серед провідних країн світу відчутна різниця в обсягах 
накопичення золотовалютних резервів відносно ВВП 
країни.

Так, Сполучені Штати Америки які є найбіль-
шою світовою економікою з ВВП більше 16 трлн. 
дол., тримають свої активи у золотовалютних резер-
вах не більше ніж у 3% від власного ВВП. Дане спів-
відношення було найбільшим у 2013 р. і становило 
2,7% (ВВП=16 691,5 млрд. дол. США, золотовалютні 
резерви – 448,5 млрд. дол. США). Найменше ж, 2,1%, 
спостерігалося у 2015 р. (ВВП=11 064,7 млрд. дол. 
США, золотовалютні резерви – 383,7 млрд. дол.).

На противагу США Китай, друга економіка світу, 
формує достатньо великі запаси золотовалютних 
резервів відносно власного ВВП. Проте за останні 
п’ять років зберігається тенденція до зменшення 
даного співвідношення, оскільки економіка Китаю 
невпинно зростає, а золотовалютні резерви хоча і 
збільшуються, але не з такою динамікою, як ВВП. Най-
більше співвідношення спостерігалося у 2013 р. і ста-
новило 40,4% (ВВП=9 607,2 млрд. дол. США, золото-
валютні резерви – 3 880,4 млрд. дол.). А вже в 2017 р. 
ВВП дорівнював 12,2 трлн. дол. США, а золотовалютні 
резерви – 3 235,7, їх співвідношення – 26,4%.

Порівнюючи золотовалютні резерви Японії та її 
ВВП, можна констатувати, що їх співвідношення коли-
вається у межах 5%. Найвищий показник кількості 
золотовалютних резервів відносно ВВП за період із 

 

Риc. 1. Динaмікa oбcягів зoлoтoвaлютних резервів Укрaїни із cічня 2013 пo вереcень 2018 р. [5]
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2013 по 2017 р. був зафіксований у 2015 р. і становив 
28,1% (ВВП=4 394,9 млрд. дол. США, а золотовалютні 
резерви – 1 233,1 млрд. дол.), а найнижчий, 24,6%, – у 
2013 та 2016 рр.

У Російській Федерації співвідношення золото-
валютних резервів та ВВП не перевищує 30%. Най-
нижчий показник зафіксований у 2014 р. – 18,7%, що 
спричинено фінансовою кризою у Росії через падіння 
світових цін на нафту майже на 50%, що призвело до 
різкого знецінення російського рубля. Крім того, між-
народні санкції, введені через агресію Росії стосовно 
України, мають серйозний негативний вплив на еко-
номічні показники Росії й досі. Найвищий показник 
співвідношення золотовалютних резервів та ВВП спо-
стерігався у 2016 р., коли ВВП=1 284,7 млрд. дол., а 
золотовалютні резерви – 377 млрд. дол. США (29,3%).

Показники даного співвідношення в Індії колива-
ються від 12% до 17%. Найбільше значення було зафік-
соване в 2015 р. – 16,8%. Найменше було зафіксоване 
в 2013 р. – 12,8% (ВВП=1 856,7 млрд. дол., золотова-
лютні резерви – 298,1 млрд. дол.).

Серед країн, наведених у таблиці, дане співвідно-
шення набуває найбільшого значення саме у Швейца-
рії. Воно перевищу 76%, а в останні два роки золото-
валютні запаси взагалі перевищують показник ВВП. 
У 2014 р. зафіксоване найменше співвідношення, яке 
становило 76,9%. А вже в 2016 і 2017 рр. воно стано-
вило 101,5% і 119,5% відповідно.

Щодо України, то дане співвідношення в період 
із 2013 по 2017 р. зростало. У 2013 р. воно було на 
рівні 1,1% (ВВП=183,3 млрд. дол., золотовалютні 
резерви – 20,4 млрд. дол.), а вже в 2017 р. – 16,8% 
(золотовалютні резерви – 18,8 млрд. дол. США, 
ВВП=112,2 млрд. дол.). Це спричинено подіями, які 
відбуваються на території України, Революцією гід-
ності та агресією Росії (подіями на Сході та анексією 
Криму). Але золотовалютні резерви України останнім 
часом зростають, оскільки вона плідно співпрацює з 
МВФ, Європейським банком та низкою інших фінан-
сових установ для стабілізації економічного стано-
вища в державі.

Нaкoпичення зoлoтoвaлютних резервів здійcнюєтьcя 
центрaльними бaнкaми крaїн для регулювaння 
величини вaлютнoгo курcу нaціoнaльнoї грoшoвoї 
oдиниці. Центрaльні бaнки прoвoдять нaкoпичення 
зoлoтoвaлютних резервів у періoди cтaбільнocті і 
викoриcтoвують ці резерви за нacтaння неcприятливих 
пoдій [10].

Прoте в рaзі нacтaння cпрaвжньoї фінaнcoвoї кризи 
в жoдній крaїні не вдaлocя б cтaбілізувaти cитуaцію 
зaвдяки викoриcтaнню резервів нaціoнaльнoгo бaнку.

Виcнoвки. Нaкoпичення центрaльними бaнкaми 
різних крaїн зoлoтoвaлютних резервів не вирішує 
прoблеми зaбезпечення cтaбільнocті cвітoвoї вaлютнoї 
cиcтеми, тенденція дo нaрoщення зoлoтoвaлютних 
резервів зберігaєтьcя. Прoблемa пoлягaє у тoму, щo 

Таблиця 2
Порівняння золотовалютних резервів і ВВП провідних країн світу та України, 2013–2017 рр. [8]

Рік Показник США Китай Японія Росія Індія Швейцарія Україна

2013

Обсяг ЗВР,  
млрд. дол. США 448.5 3880.4 1266.9 509.7 298.1 536.2 20.4

ВВП,  
млрд. дол. США 16691.5 9607.2 5155.7 2297.1 1856.7 688.5 183.3

Відношення ЗВР 
до ВВП, % 2,7 40,4 24,6 22,2 12,8 77,9 1,1

2014

Обсяг ЗВР,  
млрд. дол. США 434.4 3900 1260.7 386.2 325.1 545.8 7.5

ВВП,  
млрд. дол. США 17427.6 10482.4 4850.4 2063.7 2039.1 709.1 133.5

Відношення ЗВР 
до ВВП, % 2,5 37,2 25,9 18,7 15,9 76,9 5,6

2015

Обсяг ЗВР,  
млрд. дол. 383.7 3405.3 1233.1 368 353.3 602.4 13.3

ВВП,  
млрд. дол. США 18120.7 11064.7 4394.9 1368.4 2102.4 679.3 91

Відношення ЗВР 
до ВВП, % 2,1 30.8 28,1 26,9 16,8 88,7 14,6

2016

Обсяг ЗВР,  
млрд. дол. США 405.9 3097.7 1216.5 377 361.7 678.9 15.5

ВВП,  
млрд. дол. США 18624.5 11190.9 4949.3 1284.7 2274.2 668.7 93.3

Відношення ЗВР 
до ВВП, % 2,2 27,7 24,6 29,3 15,9 101,5 16,6

2017

Обсяг ЗВР,  
млрд. дол. США 451.3 3235.7 1264.1 432.7 412.6 811 18.8

ВВП,  
млрд. дол. США 19390.6 12237.7 4872.1 1577.5 2597.5 678.9 112,2

Відношення ЗВР 
до ВВП, % 2,3 26,4 25,9 27,4 15,9 119,5 16,8
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кoнцентрaція зoлoтoвaлютних резервів відбувaєтьcя 
не в міcцях виникнення знaчних вaлютних кoливaнь, 
a в міcцях їх cтaбільнocті. Тoму пocтaє неoбхідніcть 
cтвoрення міжнaрoдних фінaнcoвих інcтитутів для 
фoрмувaння єдинoгo cвітoвoгo зoлoтoвaлютнoгo 

резерву, щo дасть змогу викoнувaти перерoзпoділ резер-
вів у cвітoвих мacштaбaх і вирівнювaти диcбaлaнcи 
у cвітoвій вaлютній cиcтемі і в кінцевому підсумку 
зaбезпечить мoжливіcть прoтиcтoяти рoзпoвcюдженню 
глoбaльних фінaнcoвих криз.
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Полоус О.В., Альнаджар А.А. Співвідношення рівня розвитку людського капіталу та ефективності 
функціонування фінансового ринку України в контексті глобалізаційних процесів. У статті висвітлено 
основні тенденції та параметри оцінки рівня розвитку людського капіталу за національним виміром та про-
відними глобальними рейтингами. Підкреслено важливість формування креативного кластеру для розвитку 
людського капіталу держави. Встановлено важливість фінансування розвитку людського капіталу держави. 
Обґрунтовано взаємозв’язок між людським капіталом та фінансовим ринком держави. Наведено модель вза-
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Таблиця 1
Динаміка і структура організацій, що здійснювали наукові дослідження і розробки  

за секторами діяльності в 2015–2017 рр., од.

Сектори
Роки Співвідношення 

2017/2015 рр.2015 2016 2017
од. % од. % од. % од. %

Державний сектор 433 44,274 453 46,605 376 39,044 - 57 -13,164
Підприємницький 
сектор 394 40,286 366 37,654 441 45,794 + 47 +11,929

Сектор вищої освіти 151 15,440 153 15,741 146 15,161 - 5 -3,311
Приватний 
неприбутковий сектор - - - - - - - -

Джерело: складено за даними [4, c. 15]

Polous O.V., Alnjajar A.А. Correlation between the level of human capital development and the efficiency 
of functioning of the financial market of Ukraine in the context of globalization processes. The article outlines 
the main trends and parameters for assessing the level of development of human capital by national dimension and 
leading global ratings. The importance of forming a creative cluster for the development of the human capital of the 
state is emphasized. The importance of financing in the development of human capital of the state is established. 
The interrelation between human capital and financial market of the state is substantiated. The model of interaction 
between the world and Ukrainian financial markets with the financial component of human capital is presented.

Key words: human capital, financial market, development, efficiency, global economy.

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних 
процесів, що задають динамічності та непередбачува-
ності трендам основних макроекономічних показників 
держави, рівень розвитку людського капіталу набуває 
нового значення для підвищення ефективності функ-
ціонування економічної системи. Визначаючи рівень 
розвитку людського капіталу держави провідним чин-
ником, який здатний підвищити економічну ефектив-
ність, потрібно виділити основні тенденції та важливі 
параметри його оцінки як за національними методи-
ками, так і за визнаними провідними глобальними рей-
тингами. Своєю чергою, невід’ємним складником роз-
витку будь-якої економіки є ефективний фінансовий 
ринок. Наше дослідження покликане показати взаємо-
зв’язок між рівнем розвитку людського капіталу, при-
йняттям інвестиційних рішень та ефективністю функ-
ціонування фінансового ринку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 
зазначити, що за тематикою дослідження існує 
достатньо наукових робіт як вітчизняних, так і зару-
біжних економістів. Визначенню сутності поняття 
«людський капітал», виділенню його складників та їх 
оцінці присвячено роботи таких зарубіжних авторів, 
як У. Петті, А. Сміт, Дж.С. Мілль, К. Маркс, Л. Валь-
рас, Дж. Б. Кларк, Г. Беккер, Б. Мільнер, Ю. Корчагін, 
А. Бузгалін, А. Колганов, В. Щетинін, Р. Нижегород-
цев, Л. Абалкін, Н. Волгін, С. Дирка, А. Єгоршин, 
та українських економістів: Н. Голової, О. Бородіна, 
О. Грішнової, Т. Кір’яна, Л. Михайлова, Л. Шевчука, 
Т. Ящука та ін. 

Проблемам формування та розвитку світового 
фінансового ринку присвячено роботи таких учених, як 
Дж. Ліпскі, А. Некіпелов, М. Обстфельд, Е. Роуз, К. Ван 
Рійкенгем, А. Тейт, Дж. Тобін, та українських економіс-
тів: Є. Панченка, Ю. Пахомова, А. Пересади, О. Плотні-
кова, Є. Савельєва, І. Софіщенко, А. Філіпенка, І. Школи 
та ін. Питання функціонування українського фінансо-
вого ринку розглядають у своїх роботах М.В. Грідчіна, 
С.М. Еш, С.В. Ковальчук, В.М. Шелудько та ін.

При цьому слід зазначити, що сьогодні майже 
не розглядається вплив людського капіталу як носія 
фінансової функції на функціонування фінансового 
ринку держави для забезпечення його ефективності в 
контексті глобалізаційних процесів. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є встановлення співвідношення між рівнем розвитку 
людського капіталу та ефективністю функціонування 
фінансового ринку України для формулювання реко-
мендацій щодо підвищення його конкурентоспромож-
ності в глобальних масштабах.

Виклад основного матеріалу. Для виділення осно-
вних проблемних зон, що існують у сфері розвитку 
людського капіталу України, слід провести діагнос-
тику його структури й особливостей цього розвитку. 
Діагностику передусім слід проводити за основними 
оціночними критеріями, які забезпечують розвиток 
держави, що в результаті дасть змогу виділити осно-
вні проблемні зони в структурі і системі розвитку люд-
ського капіталу України.

Сьогодні у світових масштабах особлива увага при-
діляється інноваційному складнику людського капіталу, 
що здатен формувати новий, креативний кластер, який 
і виступає основою креативної економіки. Зрозуміло, 
що до цього кластеру належать передусім особи, що 
зайняті дослідженнями та розробками, які в подаль-
шому стають основою інноваційного розвитку України.

У табл. 1 наведено динаміку і структуру організа-
цій, що здійснювали наукові дослідження та розробки 
за секторами діяльності.

За даними табл. 1 можна прослідкувати, що 
загальна кількість наукових установ за останні три 
роки скоротилася на 1,53%. Зокрема, кількість держав-
них організацій, які виконують НДР, скоротилася на 
13%, а сектору вищої освіти – на 3%. Зростання про-
демонстрував лише підприємницький сектор – на 11% 
в 2017 р. порівняно з 2015 р.

Якщо дослідити зміни у чисельності виконавців 
наукових досліджень і розробок та дослідників у 
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розрахунку на 1 тис. осіб зайнятого населення (віком 
15–70 років) (табл. 2), то можна прослідкувати низку 
негативних для України тенденцій: кількість вико-
навців наукових досліджень та науково-технічних 
робіт і дослідників в Україні майже вдвічі менша, 
ніж у ЄС-28 (ураховуючи наведені дані); в Україні 
в 2017 р. порівняно з 2011 р. кількість виконавців 
наукових та науково-технічних робіт скоротилася 
майже на третину, а дослідників – трохи менше ніж 
наполовину.

Таким чином, у 2017 р. частка виконавців НДР в 
Україні (дослідників, техніків і допоміжного персо-
налу) у загальній кількості зайнятого населення ста-
новила 0,58%, у тому числі дослідників – 0,37%. За 
даними Євростату, у 2015 р. найвищою ця частка була 
у Фінляндії (3,21% і 2,35%), Австрії (3,10% і 1,92%) та 
Швеції (2,97% і 2,33%); найнижчою – у Румунії (0,53% 
і 0,33%), Кіпрі (0,83% і 0,61%), Польщі (1,0% і 075%) 
та Болгарії (1,0% і 0,65%). 

Фінансуванню НДР в Україні в останні роки при-
діляється незначна увага через зростання необхідності 
підвищення ефективності оборонної промисловості та 
усунення кризових явищ в економіці. Внаслідок цього 
виникає загроза зниження рівня розвитку людського 
капіталу даного інноваційного сектору, втрати інтер-
есу до діяльності за даним напрямом, «відтоку мізків» 
тощо. Фінансуючи у розвиток людського капіталу, дер-
жава отримує інвестиції цього ж капіталу на виході, а 
інвестиції людського капіталу креативного кластеру є, 
на нашу думку, найціннішими, адже саме вони здатні 
генерувати попит на валютному і грошовому ринках. 

У розвинених країнах Європейського Союзу питома 
вага витрат на виконання НДР у ВВП щорічно зростає. 
Ситуацію у цій сфері в Україні можна прослідкувати в 
табл. 3.

За попередніми розрахунками, питома вага загаль-
ного обсягу витрат у ВВП України становила 0,45%, у 
тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 

Таблиця 2
Кількість виконавців наукових досліджень і розробок та дослідників у країнах ЄС та в Україні  

впродовж 2011–2017 рр., у розрахунку на 1 тис. осіб зайнятого населення (віком 15–70 років)

Країна Виконавці наукових і науково-технічних робіт Дослідники
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ЄС 28 18,7 … 19,7 … 20,3 … … 11,9 … 12,8 … 13,3 … …
Болгарія 7,1 7,5 7,7 8,7 10,0 … … 5,0 5,2 5,6 6,1 6,5 … …
Естонія 17,4 17,3 17,2 17,5 16,1 … … 13,1 12,9 12,6 12,9 11,7 … …
Іспанія 19,4 19,6 19,6 19,3 19,1 … … 12,0 12,3 12,3 12,2 12,1 … …
Латвія 12,0 12,7 11,9 12,9 13,0 … … 8,8 9,4 8,6 9,2 9,0 … …
Литва 18,3 17,8 18,0 19,0 16,7 … … 14,2 14,2 14,3 15,0 13,3 … …
Німеччина 21,9 … 22,3 … 23,4 … … 13,7 … 14,2 … 15,0 … …
Польща 8,8 9,1 9,5 9,8 10,0 … … 6,6 6,8 7,2 7,4 7,5 … …
Румунія 5,2 5,2 5,3 5,2 5,3 … … 3,1 3,4 3,4 3,3 3,3 … …
Словаччина 12,4 12,5 12,0 12,3 12,0 … … 10,7 10,8 10,5 10,7 10,1 … …
Словенія 23,6 23,1 24,0 23,6 22,9 … … 13,7 13,6 13,6 13,6 12,5 … …
Угорщина 14,9 14,9 15,1 14,1 13,5 … … 9,9 9,8 9,8 9,6 9,2 … …
Чеська 
Республіка 17,2 18,2 19,1 19,9 20,3 … … 9,6 9,9 10,6 11,2 11,5 … …

Україна 9,1 8,5 8,0 7,5 7,5 6,0 5,8 6,8 6,3 6,0 5,6 5,5 3,9 3,7
Джерело: складено за даними [4, c. 76; 9]

Таблиця 3
Питома вага витрат на виконання НДР у ВВП країн ЄС та України в 2010–2017 рр., % ВВП

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЄС 28 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,03 …
Болгарія 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 0,78 …
Естонія 1,58 2,31 2,12 1,72 1,45 1,49 1,28 …
Іспанія 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 …
Латвія 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 …
Литва 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,85 …
Німеччина 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 2,94 …
Польща 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,97 …
Румунія 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 …
Словаччина 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,18 0,79 …
Словенія 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,00 …
Угорщина 1,15 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21 …
Чеська Республіка 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 …
Україна 0,75 0,65 0,67 0,70 0,60 0,55 0,48 0,45

Джерело: складено за даними [4, c. 76; 9]
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0,16%. За даними 2016 р., частка обсягу витрат на НДР 
у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%. 
Більшою за середню частка витрат на дослідження 
та розробки була у Швеції – 3,25%, Австрії – 3,09%, 
Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, 
Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25%; меншою – у Маке-
донії, Латвії, Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 
0,61%). Своєю чергою, світовою практикою доведно, 
що залежно від частки ВВП, яка виділяється на прове-
дення наукових досліджень, наука може виконувати в 
країні економічну функцію, приносити прибуток лише 
за умови, якщо показник наукоємності ВВП перевищує 
позначку 0,9%.

Серед показників оцінки людського капіталу можна 
виділити і групу глобальних оціночних критеріїв, 
розроблених у світовій практиці порівняно недавно: 
Індекс людського капіталу (Human capital Index), 
Індекс людського розвитку (Human Development 
Index), Індекс рівня освіти (Education Indeх), Індекс 
якості життя (Quality-of-life index), Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 
Index), Індекс щастя (World Happiness Index), Індекс 
гендерної рівності (The Gender Equity Index) та ін. Зна-
чення даних глобальних показників оцінки людського 
капіталу наведено в табл. 4.

Так, за даними табл. 4 можна зробити висновок про 
низький рівень розвитку людського капіталу України 
порівняно з найближчими європейськими сусідами. 
Видається можливим виділити лише такий глобаль-
ний оціночний критерій, як Індекс рівня освіти: за ним 
Україна в 2016 р. випередила Болгарію (0,778) та Руму-
нію (0,769).

Отже, за підсумками проведеного огляду можна 
говорити про низку проблем, які виникають на ринку 
праці України та призводять до зниження рівня роз-
витку людського капіталу держави: зниження якості 
робочої сили, відтік кваліфікованої робочої сили за 
кордон, високий рівень прихованого безробіття, про-
блеми працевлаштування молодих фахівців, недостат-

ньо високий рівень професійної освіти та ін. Всі пере-
раховані проблеми вимагають серйозного системного 
аналізу і розроблення заходів щодо мінімізації їх нега-
тивних ефектів.

Як можна помітити, вираз «людський капітал» 
утворено з двох слів: «людський» і «капітал». Якщо з 
терміном «людський» усе ясно, він походить від слова 
«людина», включає властивості «людини розумної», 
такі як знання, інтелект, робоча сила, які мають місце 
в життєдіяльності людини незалежно від специфіки 
соціально-економічних відносин, то зовсім інша ситу-
ація складається з терміном «капітал». Він означає 
передусім вартість – елемент товарно-грошових від-
носин, тобто економічне явище ринкового суспільства, 
що існує всього 300–400 років. Звідси логічно припус-
тити, що людський капітал є економічним явищем, що 
виражає вартісні відносини між суб'єктами ринкового 
суспільства з приводу цінностей (благ) людини.

Неоднакові змістовні обсяги понять «людина» і 
«капітал», різноманітність трактувань людського капі-
талу негативно відбилися на його менеджменті. З одного 
боку, про людський капітал йдеться у великій кількості 
робіт з економіки; Всесвітній банк визначає його частку 
в національному багатстві розвинених країн у 70–80%; а 
з іншого – згідно з методологією системи національних 
рахунків, він не піддається виміру і присвоєнню [3].

Загальновідомим фактом є те, що менеджмент – 
це особливий вид діяльності, яку здійснює людина й 
яка спрямована на оптимізацію процесу прийняття 
управлінських рішень і, як результат, на підвищення 
ефективності діяльності суб'єкта економіки. Логічно 
припустити, що саме людський чинник багато в чому 
визначає ефективність даного управління.

Для виявлення співвідношення між рівнем розвитку 
людського капіталу та ефективністю функціонування 
фінансового ринку держави необхідно, перш за все, зга-
дати таке поняття, як «фінансовий менеджмент». Фінан-
совий менеджмент як самостійна, систематизована 
система знань з'явився порівняно недавно. Існує низка 

Таблиця 4
Глобальні показники оцінки рівня розвитку людського капіталу держави

Країна

Індекс 
людського 
капіталу 

(2018)

Індекс 
людського 
розвитку 

(2017)

Індекс 
рівня 
освіти 
(2016)

Індекс 
якості 
життя 
(2018)

Індекс 
глобальної 

конкуренто-
спроможності 

(2017-2018)

Всесвітній 
індекс 
щастя 
(2018)

Індекс 
гендерної 
рівності 
(2016)

Болгарія 0.68 0.813 0.778 129.69 4.50 4.93 0.73
Естонія 0.75 0.871 0.877 176.44 4.80 5.74 0.75
Іспанія 0.74 0.891 0.818 174.92 4.70 6.31 0.74
Латвія 0.72 0.847 0.835 - 4.40 5.93 0.76
Литва 0.71 0.858 0.882 148.98 4.60 5.95 0.74
Німеччина 0.79 0.936 0.914 190.04 5.70 6.97 0.77
Польща 0.75 0.865 0.852 146.58 4.60 6.12 0.73
Румунія 0.60 0.811 0.769 144.05 4.30 5.95 0.69
Словаччина 0.69 0.855 0.823 155.37 4.30 6.17 0.68
Словенія 0.79 0.896 0.886 175.36 4.50 5.95 0.79
Угорщина 0.70 0.838 0.834 132.31 4.30 5.62 0.67
Чеська 
Республіка 0.78 0.888 0.878 162.01 4.80 6.71 0.69

Україна 0.65 0.751 0.803 95.96 4.10 4.10 0.70
Джерело: складено за даними [8; 10–15]
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Рис. 1. Модель взаємодії світового та українського фінансових ринків  
із фінансовим складником людського капіталу

Джерело: побудовано авторами на основі [1; 2; 5; 6]

робіт як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, 
у яких значна увага приділяється визначенню даного 
поняття, на основі чого можна зробити висновок про те, 
що фінансовий менеджмент працює в економіці ринко-
вого типу, яку часто називають грошовою економікою. 
Фінансове управління діяльністю організацій можна 
розглядати як комплекс дій, які здійснюються всередині 
даних організацій відповідно до заданих цілей та сприя-
ють регулюванню їхніх фінансових потоків.

У системі управління фінансами виділяють дві 
підсистеми: керовану і керуючу. Керована підсис-
тема – це об'єкт управління, тобто грошові відносини, 
за допомогою яких здійснюється виробничо-господар-
ська діяльність із залучення, створення, розподілу і 
використання фондів і ресурсів. Керуюча підсистема – 
суб'єкт управління, той, хто управляє об'єктами управ-
ління [7, с. 757].

Очевидно, що людина через свою діяльністю бере 
участь в обох підсистемах фінансового управління, що 
підтверджується розглянутими вище твердженнями 
про «капітальний» складник людського капіталу та 
сутність фінансового менеджменту. У керуючій підсис-
темі людський капітал представлений робочою силою, 
до функцій якої входить здійснення управління фінан-
сами. У керованій системі людський капітал у силу 
свого змісту є джерелом фінансових ресурсів, адже і 
трудові, і матеріальні ресурси під час розгляду з пози-
цій вартості і вигідності вкладень приймають характер 
фінансових. Так, саме здібності та навички людини 

беруть участь у виробництві й у результаті їх капіталі-
зації приносять додатковий дохід власнику.

На рис. 1 представлена модель взаємодії світо-
вого та українського фінансових ринків із фінансовим 
складником людського капіталу.

Отже, фінансовий складник людського капіталу 
знаходить своє відображення у фінансуванні люд-
ського капіталу та його інвестуванні. Дані процеси 
здійснюються за допомогою різних суб’єктів фінан-
сових ринків на різних його рівнях (світовому та 
державному). Фінансові потоки людського капіталу 
створюються на всіх рівнях взаємодії (індивідуаль-
ному, корпоративному, державному та міжнародному). 
Таким чином, формування і реалізація людського 
капіталу здійснюється за допомогою всіх інститутів 
фінансових ринків (індивідів, організацій, держави і 
міжнародних організацій).

Висновки. Людський капітал відіграє важливу роль 
у розвитку економіки держави, оптимізації кадрової 
політики та мікро- та макрорівні. Фінансовий склад-
ник людського капіталу виражається через участь у 
процесі виробництва та в процесі формування дода-
ної вартості. Отже, вплив рівня розвитку людського 
капіталу на фінансовий ринок держави не варто недо-
оцінювати, крім того, необхідно вдосконалювати меха-
нізми мотивації працівника за якісно виконану роботу, 
забезпечивши участь усіх суб'єктів виробничо-госпо-
дарської діяльності в розподілі доходу відповідно до 
ступеня їхньої участі в ній, а також приділяти увагу 
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розвитку креативного кластеру людського капіталу, 
який здатний робити суттєвий внесок в ефективність 
функціонування фінансової сфери держави. Подальші 
дослідження за даним напрямом мають включати 

діагностику конкурентоспроможності українського 
фінансового ринку в глобальних масштабах, включа-
ючи ефективність функціонування фінансових інсти-
тутів та якості їхнього людського капіталу. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах постає 
стратегічно важливе завдання щодо переорієнтації 
національного господарства на інноваційній основі. 
При цьому однією з найбільш пріоритетних сфер, 
яка потребує негайної трансформації, є енергетика та 

пов’язані з нею галузі, тому особливо важливо сфор-
мувати умови інноваційно-орієнтованого розвитку 
атомно-промислового комплексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем розвитку ядерної енергетики та 
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атомно-промислового комплексу присвятили свої 
роботи А. Носовський [1], Л. Литвинський, О. Пур-
тов [2], О. Максимчук [3], А. Мохонько, К. Тарасенко 
[4]. Незважаючи на значну увагу науковців, проблема 
формування умов інноваційно-орієнтованого розви-
тку атомно-промислового комплексу потребує більш 
ретельного вивчення.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
дослідження є розроблення послідовності формування 
умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-про-
мислового комплексу Україні на основі стратегічних 
детермінант.

Виклад основного матеріалу. Перебудову націо-
нальної економіки на інноваційній основі слід розпо-
чинати з переорієнтації на активізацію розроблення, 
впровадження та розповсюдження інновацій на мезо-
рівні, тобто на рівні окремих галузей.

Т. Мітяєва, звертаючись до основ теорії галузі, 
зазначає, що сама по собі галузь є певним досить масш-
табним утворенням, яке містить у собі сукупність пев-
них суб’єктів господарювання, визначається зв’язками 
та взаємовідносинами [5]. Поділ національної еконо-
міки на галузі є наслідком складного історичного про-
цесу суспільного поділу праці.

У практиці планування й управління використо-
вують поняття господарської, чистої і комплексної 
галузей:

– господарська галузь – це сукупність підпри-
ємств, установ з єдиним органом управління;

– чиста галузь – це сукупність підприємств, що 
випускають однакову продукцію, але знаходяться у 
підпорядкуванні різних відомств;

– комплексна галузь – це низка галузей, що 
об'єднані однорідними ознаками.

У сучасних умовах функціонування національної 
економіки України все більшу роль починають відігра-
вати саме комплексні галузі (комплекси), які виникають 
унаслідок налагодження тісних коопераційних зв’язків 
між підгалузями, що входять до їхнього складу і дають 
змогу більш ефективно вирішувати складні стратегічні 
завдання розвитку економіки. Одним із таких комплек-
сів є атомно-промисловий, що виступає складником 
міжгалузевого утворення вищого рівня – ядерно-енер-
гетичного комплексу.

Роль ядерно-енергетичного, а отже, й атомно-про-
мислового комплексу, у національній економіці багато 
в чому визначається значенням атомної (ядерної) енер-
гетики, зростання якої зумовлено зростанням популяр-
ності ідей забезпечення сталого розвитку національної 
економіки – нової моделі розвитку країни. Орієнта-
ція на досягнення оптимального балансу між трьома 
складниками розвитку – економічним, соціальним та 
екологічним, у тому числі й за рахунок реформування в 
енергетиці, визнана одним із пріоритетів проекту Стра-
тегії сталого розвитку України до 2030 р. [6]. Саме з 
урахуванням принципів сталого розвитку України було 
розроблено та схвалено Розпорядженням Кабінету 
Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Енергетичну 
стратегію України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективністть, конкурентоспроможність», яка 
передбачає більш активне використання невуглецевих 
джерел отримання енергії [7]. 

Слід зазначити, що атомну енергетику варто роз-
глядати як одне з найбільш економічно ефективних 

низьковуглецевих джерел енергії. Як справедливо 
зазначено А. Носовським, атомні електростанції займа-
ють важливе місце в енергетиці багатьох розвинених 
країн, виробляючи більш дешеву електроенергію, ніж 
вугільні, газові й нафтові теплові електричні станції [1]. 

Л. Литвинський та О. Пуртов відзначають такі 
відмінності атомної енергетики, що відображають її 
позитивну роль у національній економіці: екологічна 
чистота, надійність технологій, стратегічна важливість 
для стабільного функціонування енергетичної системи 
України [2]. 

О. Максимчук зазначає, що розвиток атомно-про-
мислового комплексу є можливим лише за умови від-
повідального підходу до формування умов, за яких 
використання об’єктів ядерної енергії може вважатися 
безпечним [3]. 

Реформування енергетичного сектору передбачає 
здійснення першочергових завдань сектору ядерної 
(атомної) енергетики та неможливе без своєчасного 
розв’язання завдань розвитку атомно-промислового 
комплексу. Саме тому слід розглядати атомну (ядерну) 
енергетику та атомно-промисловий комплекс у нероз-
ривному взаємозв’язку як складники ядерно-енерге-
тичного комплексу, що утворюється внаслідок нала-
годження і зміцнення зв’язків між його складниками, 
які вирішують взаємопов’язані завдання. Так, ядерна 
(атомна) енергетика відповідає за своєчасне забезпе-
чення потреб населення та інших секторів економіки 
електроенергією відповідної якості і в достатніх обся-
гах, тоді як основним завданням атомно-промислового 
комплексу є забезпечення атомних електростанцій 
необхідною для вироблення електроенергії сировиною.

На сайті Міненерговугілля України наведено пере-
лік підприємств, що входять до атомно-промислового 
комплексу України, який може бути представлений у 
такому вигляді (табл. 1).

Провідними структурними одиницями ядер-
ної (атомної) енергетики є ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його від-
окремлені підрозділи, а атомно-промислового комп-
лексу – Державний концерн «Ядерне паливо», учас-
никами якого є ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», ДП «Смоли», ДП «Український науково-
дослідний та проектно-розвідувальний інститут про-
мислової технології». Склад ядерно-енергетичного 
комплексу України може бути представлений схема-
тично у вигляді рис. 1. 

Безпосередньо атомно-промисловий комплекс, 
який є провідною ланкою ядерно-енергетичного комп-
лексу України, можна вважати комплексною галуззю 
національної економіки, що включає:

– уранове виробництво, що створює основу 
для задоволення потреби атомних електростанцій 
у природному урані на середньо- та довгострокову 
перспективу; 

– цирконієве виробництво, яке передбачає налаго-
дження випуску цирконію, що є основним конструк-
ційним матеріалом для виготовлення ядерного палива 
з огляду на його унікальні фізичні властивості слаб-
кої взаємодії з нейтронним потоком в активній зоні 
реактора;

– виробництво іонообмінних матеріалів та забез-
печення ними в повному обсязі уранове виробництво 
України;
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– виробництво тепловидільних збірок та комп-
лектувальних виробів як невід’ємної ланки створення 
власного ядерно-паливного циклу;

– наукове, проектне та інформаційне супрово-
дження проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт з удосконалення технологій 
гірничого видобутку, переробки уранової сировини, 
забезпечення радіаційного захисту персоналу та насе-
лення, проведення оцінки впливу на навколишнє при-
родне середовище, технічного переоснащення нау-
ково-дослідних установ і проектних організацій.

Першочерговими завданнями у сфері атомно-про-
мислового комплексу є обґрунтування створення в 
Україні власного ядерного паливного циклу, створення 
привабливих умов для залучення інвестицій в атомно-
промисловий комплекс, орієнтованих на його інно-
ваційний розвиток, формування адекватної тарифної 

політики в енергетиці та реформування енергетичного 
ринку для зняття наявних перешкод у розвитку атомної 
промисловості України.

Сьогодні авторами, що вивчають питання іннова-
ційного та інноваційно-орієнтованого розвитку, про-
понуються різні підходи до формування його забез-
печення, серед яких – системний [9], кластерний [10], 
проектний, ситуаційний [11], балансу інтересів [12] 
тощо.

Нами розроблено комплексний підхід до забезпе-
чення інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-
промислового комплексу, який базується на синтезі 
системного та ситуаційного підходів (рис. 2).

Даний підхід представлено як сукупність трьох 
взаємопов’язаних блоків, а саме:

– методико-інформаційний блок – передбачає 
розроблення методики оцінювання розвитку атомно-

Таблиця 1
Основні підприємства атомно-промислового комплексу України та профіль їхньої діяльності

Підприємство Профіль діяльності
Провідні структурні одиниці атомно-промислового комплексу

Державний концерн «Ядерне паливо» Уранове та цирконієве виробництво
Учасники концерну:
ДП* «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Видобуток природного урану і виробництво його оксидного 

концентрату
ДП «Смоли» Виробництво і збут іонообмінних матеріалів та забезпечення 

ними в повному обсязі уранового виробництва України
ДП «Український науково-дослідний та проектно-
розвідувальний інститут промислової технології»

Проектне і наукове супроводження створюваних об'єктів і 
виробництв ядерно-паливного циклу

Інші підприємства, що обслуговують провідні структурні одиниці ядерної енергетики та атомно-промислового 
комплексу

*ДП – державне підприємство
Джерело: складено на основі [7]
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Рис. 1. Склад ядерно-енергетичного комплексу України 
Джерело: складено автором
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промислового комплексу для підвищення рівня 
обґрунтованості рішень щодо формування умов його 
переорієнтації на інноваційній основі, а також збір та 
первинна обробка інформації для її подальшого вико-
ристання в процесі оцінювання розвитку атомно-про-
мислового комплексу;

– діагностично-орієнтувальний блок – передбачає 
здійснення на основі сформованої інформаційної бази 
за розробленою методикою ідентифікації типу розви-
тку атомно-промислового комплексу України та визна-
чення його рівня, а також розроблення рекомендацій 
щодо формування умов для інноваційно-орієнтованого 
розвитку атомно-промислового комплексу;

Рис. 2. Підхід до забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку  
атомно-промислового комплексу України

Джерело: складено авторами
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– оціночно-процесуальний – передбачає прове-
дення оцінки чинників як підґрунтя для подальшого 
визначення стратегічних детермінант інноваційно-орі-
єнтованого розвитку, з урахуванням яких мають роз-
роблятися заходи щодо формування умов для іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу, а також прогнозування очікуваних резуль-
татів та впровадження розроблених заходів, що має 
супроводжуватися постійним контролем на основі спів-
ставлення отриманих результатів з прогнозованими.

Слід зазначити, що кожен із перерахованих блоків 
представлений низкою етапів. Так, методико-інформа-
ційний блок включає:
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– вибір критерію ідентифікації типу розвитку 
атомно-промислового комплексу та показника, що 
йому відповідає;

– побудову системи показників для визначення 
рівня розвитку атомно-промислового комплексу;

– вибір методів оцінки розвитку атомно-промисло-
вого комплексу для ідентифікації його типу та визна-
чення рівня;

– формування інформаційної бази для оцінки роз-
витку атомно-промислового комплексу з метою іденти-
фікації його типу та визначення рівня.

Діагностично-орієнтувальний блок включає такі 
етапи:

– розрахунок показників для ідентифікації типу 
розвитку атомно-промислового розвитку та визна-
чення його рівня;

– встановлення відповідності розвитку атомно-
промислового комплексу певному типу;

– визначення спрямованості заходів щодо форму-
вання умов для забезпечення інноваційно-орієнтова-
ного розвитку атомно-промислового комплексу відпо-
відно до типу розвитку (так, факторно-орієнтованому 
типу розвитку відповідають формуючі заходи, інвес-
тиційно-орієнтованому – прискорюючі, а інноваційно-
орієнтованому типу – підтримуючі заходи).

Щодо оціночно-діагностичного блоку, то він має 
включати:

– оцінку чинників, що впливають на розвиток 
атомно-промислового комплексу;

– виявлення стратегічних детермінант іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу;

– розроблення заходів щодо забезпечення іннова-
ційно-орієнтованого розвитку з урахуванням визначе-
них детермінант;

– прогнозування результатів упровадження розро-
блених заходів;

– упровадження заходів та контроль над його 
результатами.

Висновки. Таким чином, обґрунтовано необхід-
ність забезпечення інноваційно-орієнтованого роз-
витку атомно-промислового комплексу України. Для 
цього розроблено підхід до забезпечення іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу України, що передбачає виявлення страте-
гічних детермінант та розроблення на їх основі від-
повідних заходів. Застосування цього підходу дасть 
змогу сформувати умови, що сприятимуть іннова-
ційно-орієнтованому розвитку атомно-промислового 
комплексу України.
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Молдавская экономическая академия

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Киртоагэ Р.Н. О некоторых аспектах теории экономической безопасности. Несмотря на исключи-
тельную важность задачи обеспечения экономической безопасности общества, соответствующий теорети-
ческий концепт в настоящее время характеризуется стагнацией и ограниченной практической применимос-
тью. В качестве главной причины данной ситуации выступает его сложная междисциплинарная природа при 
доминировании политологической составляющей, не располагающей всем необходимым научным инстру-
ментарием. Соответственно, решение проблемы видится через пересмотр экономического и политологичес-
кого компонентов дисциплины в пользу первого, в качестве субъекта защиты предлагается рассматривать 
экономическую систему общества сквозь призму, в первую очередь, экономического роста в долгосрочном 
периоде. Таким образом, основным предметом теории экономической безопасности в рамках предложенно-
го подхода является изучение негативных шоков, отрицательно влияющих на экономический рост, и спосо-
бов их нейтрализации.

Ключевые слова: экономическая безопасность, междисциплинарный концепт, экономический рост, 
угрозы и риски.

Кіртоаге Р.Н. Про деякі аспекти теорії економічної безпеки. Незважаючи на виняткову важливість 
завдання забезпечення економічної безпеки суспільства, відповідний теоретичний концепт нині 
характеризується стагнацією та обмеженим практичним використанням. Головною причиною даної ситуації 
виступає його складна міждисциплінарна природа за домінування політологічного складника, що не забезпе-
чено всім необхідним науковим інструментарієм. Відповідно, вирішення проблеми бачиться через перегляд 
економічної та політологічної компонентів дисципліни на користь першої, як суб'єкт захисту пропонується 
розглядати економічну систему суспільства крізь призму, в першу чергу, економічного зростання в довго-
строковому періоді. Таким чином, основним предметом теорії економічної безпеки в рамках запропоновано-
го підходу є вивчення шоків, що негативно впливають на економічне зростання, і способів їх нейтралізації.

Ключові слова: економічна безпека, міждисциплінарний концепт, економічне зростання, загрози і ризики.
Chirtoage R.N. In respect of certain aspects of the theory of economic security. Despite the high importance 

of the issue ofsociety’s economic security, the underlying theoretical framework is currently being characterized 
by its utter stagnation and limited practical applicability. As the main cause of the impasse one could point to the 
complex interdisciplinary nature of the concept under the dominance of the political science component lacking an 
adequate scientific toolkit. Therefore, the solution of the problem one would see through the revision and rebalanc-
ing of the economic and political science components of the discipline in favor of the former, whereas as the subject 
of protection being proposed society’s economic system considered through the lens of long-run economic growth. 
Thus, the main subject of the economic security theory, within the suggested approach, is the study ofthe negative 
shocks for economy, their impact on economic growth, as well asthe means of their neutralization.

Key words: economic security, interdisciplinary concept, economic growth, threats.

Постановка проблемы. Обеспечение экономиче-
ской безопасности (ЭБ) общества входит в ряд важней-
ших стоящих перед ним задач. Общепризнанно, что 
только в условиях обеспечения оптимального уровня 
безопасности экономическая система может функцио-
нировать на максимально эффективном уровне ввиду 
удовлетворения материальных потребностей, необхо-
димых для существования и развития данного обще-
ства [1]. В свою очередь, адекватное обеспечение ЭБ 
возможно только на основе прочного теоретического 
базиса, который, таким образом, имеет фундаменталь-
ное практическое значение.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вместе с тем анализ научных публикаций по указан-
ной тематике позволяет констатировать недостаточный 
уровень развития научно-теоретического концепта ЭБ 
на макроуровне: до настоящего времени не сформули-

рованы даже общепризнанные на экспертном уровне 
основные параметры дисциплины, в том числе пред-
мет исследования и защищаемые общественные инте-
ресы [2; 4; 11; 14]. В то же время авторами уделяется 
повышенное внимание полемике вокруг семантиче-
ской природы таких понятий неэкономического проис-
хождения, как «риск», «угроза», «опасность», «уязви-
мость» и т. д.

Формулирование целей статьи. Эта работа явля-
ется продолжением научных исследований проблем 
экономической безопасности общества. Целью статьи 
является определение закономерностей общих идей и 
базовых понятий и определений экономической без-
опасности общества.

Изложение основного материала. Основной 
проблемой, вытекающей из современного состояния 
теории ЭБ, является ее ограниченная практическая 
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применимость. Уровень экспертизы экономических 
процессов, демонстрируемый в большинстве дисци-
плинарных исследований, не может считаться доста-
точным в силу чересчур обобщенного и расплывчатого 
характера. Общий подход, как правило, ограничивается 
фиксацией экономических проблем, представленных в 
форме перечисления угроз/рисков, без четкой аргумен-
тации в экономических терминах, хотя соответствую-
щая тематика зачастую представляет предмет глубоких 
исследований в научной экономической среде [3]. Как 
следствие, практический вклад теории ЭБ фактически 
ограничивается разработкой: (1) таких основополага-
ющих документов в области ЭБ, как стратегии и кон-
цепции; (2) пороговых значений для различных пара-
метров экономической системы, достижение которых 
указывает на негативную эволюцию уровня безопас-
ности [4]. В то же время все многочисленные исследо-
вания, направленные на изучение различных аспектов 
экономической безопасности на макроуровне, факти-
чески осуществляются вне профильной дисциплины 
и, как правило, не экспертами, «официально» специ-
ализирующимися в данной области [5]. 

Таким образом, для теории ЭБ в настоящее время 
остается актуальной задача формулирования общей 
концепции дисциплины, способной обеспечить необ-
ходимые внутреннюю научную связанность и полно-
ценную практическую применимость. В рамках данной 
статьи сделана попытка изложить некоторые общие 
идеи такого концепта, в том числе базовые понятия и 
определение экономической безопасности общества.

Проблематика определения научной категории эко-
номической безопасности и формулирования общих 
концептуальных понятий данной дисциплины оста-
ется предметом полемики в научном сообществе. 

В первый раз понятие экономической безопасно-
сти было введено в практический оборот президентом 
США Т. Рузвельтом в 1934 г. через создание Комитета 
по проблемам экономической безопасности. С тех 
пор в целом подход западных исследователей (Дэвид 
А. Болдуин, Харольд Браун, Клаусс Кнорр, Фрэнк 
Р. Трагер, Бернард Броуди, Роберт А. Даль, Чарльз 
Е. Линдблом, Чарльз Дж. Хитч, Charles E. Lindblom, 
К. Уэйн Смирт, Томас Дж. Шеллинг, Малкольм Палма-
тьер, Барри Бузан, Джонатан Киршнер, Джон M. Кейнс 
и др.) концентрируется преимущественно на задаче 
обеспечения социально-экономической безопасности 
индивида и экономического обеспечения националь-
ной безопасности от внешних угроз военно-полити-
ческого характера [6; 10–12]. Проблемы ЭБ на уровне 
всего общества западными учеными обычно рассма-
триваются без привязки к отдельной специализирован-
ной дисциплине в рамках общей экономической науки. 

В то же время постсоветские школы, уделяя при-
оритет именно макроуровню, не сумели создать пол-
ноценный концепт в интересах практического при-
менения, оставаясь на протяжении десятилетий во 
многом на этапе формулирования общих понятий дис-
циплины. Так, в качестве объекта защиты системы ЭБ 
различными авторами рассматриваются: национальная 
экономика/хозяйство (Л. Абалкин [1], В. Загашвили 
[5], И. Богданов [3]), экономика и властные структуры 
(В. Сенчагов), экономика и продуктивные силы обще-
ства (С. Глазьев [4]). В качестве общественных инте-
ресов, которые подлежат защите посредством обеспе-

чения ЭБ, указываются: независимость, стабильность 
и прогресс (Л. Абалкин [1]); национальные интересы, 
уровень жизни и военная безопасность (В. Сенча-
гов); экономический суверенитет, экономическая сила 
и уровень жизни (В. Загашвили [5]); прогресс, рост 
уровня жизни и военная безопасность (Е. Олейников); 
поддержание влияния на международной арене и уро-
вень жизни (И. Богданов [3]); устойчивое социально-
экономическое развитие (С. Глазьев [4]). Что касается 
определения феномена ЭБ, представителями постсо-
ветских школ были предложены более тридцати раз-
личных вариантов.

Современное состояние теории ЭБ в значительной 
степени объясняется объективной причиной – сложно-
стью самого предмета исследования. Угрозы в адрес 
экономической безопасности государства могут проис-
ходить не только со стороны факторов строго эконо-
мической природы, но и из многих других источников 
(вооруженные конфликты, коррупция, природные бед-
ствия, техногенные катастрофы и т. д.), рассмотрение 
которых в терминах экономической науки не является 
тривиальной задачей и требует знаний и из других 
научных дисциплин [8]. Особую роль в данном слу-
чае играет политология, в рамках которой изначально 
и был сформулирован общий концепт безопасности, 
факт, который неизбежно оказывает влияние на фор-
мирование и развитие дисциплины ЭБ. 

Таким образом, в качестве главной причины совре-
менной стагнации теории ЭБ усматривается двой-
ственная природа предмета исследования – концепт 
безопасности относится к политологии, в то время как 
экономическое функционирование общества рассма-
тривается, соответственно, экономической наукой. 

Разница между целями, задачами, методологиче-
скими аспектами и научными инструментами, исполь-
зуемыми этими двумя науками, представляется черес-
чур значительной для создания с легкостью общей 
функциональной структуры. Политология изучает 
процессы в социально-политической сфере общества, 
сложная природа которой обуславливает оперирование 
преимущественно обобщенными, приблизительными 
категориями. Эта специфика позволяет политологии 
быть своеобразной «зонтичной» наукой, формулиру-
ющей общие принципы, направления деятельности, в 
то время как «тактическая» исследовательская деятель-
ность относится к компетенции других более специ-
ализированных наук с необходимым инструментарием 
[9]. Так, политологи, специализирующиеся на изучении 
проблем военной безопасности, не ставят себе задач 
проведения исследований непосредственно в области 
боевой тактики или применения новых технических 
средств в этой сфере, эти вопросы относятся к компе-
тенции военной науки. Однако современная теория ЭБ 
хоть и развивается экономистами, но, по сути, полно-
стью в русле политологического подхода, представляя 
собой производное от более общей политологической 
категории национальной безопасности (а не экономиче-
ской теории), и, соответственно, изучается в терминах 
и посредством инструментария, специфических для 
этой науки [9]. Попытка же объяснить экономические 
процессы и феномены с помощью политологического 
инструментария неизбежно создает путаницу уже на 
уровне базовых понятий, искажая даже на начальном 
этапе логическое направление развития дисциплины. 
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Разрешение данной проблемы видится в пере-
смотре баланса политологической и экономической 
составляющих концепта ЭБ на макроуровне в пользу 
последней. Так, мы предлагаем ограничение поли-
тологической компоненты преимущественно общей 
моделью и основными понятиями концепта «безопас-
ность», в рамках которых следует рассматривать про-
блемы ЭБ, с использованием инструментария экономи-
ческой науки. 

Анализ (оценка) состояния безопасности опреде-
ленной ценности включает рассмотрение следующих 
компонентов [10]: ценность – V (в нашем случае – 
общественно полезная ценность); негативное влияние 
на ценность – NI; система безопасности ценности – Ssю.

Соответственно, состояние безопасности ценности 
может быть оценено в зависимости от соотношения 
между уровнем негативного влияния и эффективности 
системы безопасности, которая призвана защищать 
данную ценность: V= NI – Ss, 

В результате такой оценки может быть получен 
один из двух результатов:

1) NI >Ss – ценность не защищена. В данном слу-
чае степень негативного влияния превосходит возмож-
ности существующей системы безопасности, и угроза 
трансформируется в неизбежную опасность (т. е. нали-
чие уязвимостей в системе безопасности).

2) NI<SssauNI = Ss – ценность защищена. В данном 
случае существующая система безопасности способна 
блокировать вредное воздействие и предотвратить 
наступление нежелательных эффектов (отсутствие уяз-
вимостей в системе безопасности).

Однако в реальной жизни все компоненты этой 
системы находятся в динамике (пространственной, 
временной и т. д.) и не всегда возможна их правиль-
ная оценка [13]. В данном случае можно говорить о 
неопределенности рассматриваемой ситуации, которая 
препятствует четкой идентификации направления раз-
вития угрозы по отношению к системе безопасности 
и защищаемой ценности. Эта ситуация неопределен-
ности связана с понятием риска, то есть вероятности 
трансформации угрозы в опасность.

Центральную роль в рамках концепта безопасно-
сти играет понятие защищаемой ценности, то есть 
любого объекта, феномена и т. д., который представ-
ляет полезность и, соответственно, порождает интерес 
в недопущении ухудшения его качественных и количе-
ственных характеристик [15]. Ответ на вопрос, какая 
ценность является защищаемой в рамках деятельно-
сти по обеспечению ЭБ на макроуровне, является фун-
даментальным, создавая основу для формулирования 
всего концепта.

Второй компонент изложенной модели безопасно-
сти – это фактор (источник) негативного влияния на 
представляющую общественный интерес ценность, 
который можно называть и фактором угроз как началь-
ной формы этого влияния. Третий компонент пред-
лагаемой модели – собственно негативное влияние 
на представляющую интерес ценность, обладающее 
потенциалом ее разрушить либо снизить степень ее 
полезности [16].

Можно выделить три формы этого влияния: угроза, 
опасность и воздействие.

Под угрозой предлагается понимать наличие про-
цесса/феномена/объекта, который обладает потен-

циалом разрушить ценность или снизить степень ее 
полезности, материализующегося при отсутствии 
адекватной системы защиты данной ценности. В этом 
случае угроза приобретает качество неизбежности 
наступления негативного воздействия и трансформи-
руется в опасность. Под негативным воздействием 
подразумевается наступление отрицательных эффек-
тов для защищаемой ценности, степень ее поврежде-
ния оценивается в рамках понятия «тяжесть ущерба». 
Иными словами, указанные три формы негативного 
влияния могут рассматриваться как стадии, которое 
оно проходит в зависимости от результата взаимодей-
ствия с системой безопасности ценности, призванной, 
в свою очередь, воспрепятствовать нанесению ущерба 
защищаемой ценности либо смягчить его.

Изложенная модель анализа безопасности ценно-
сти предоставляет нам рамки, в которых могут быть 
рассмотрены основные параметры теории ЭБ в эконо-
мических терминах.

Логично предположить, что в основе реализации 
обоих основных императивов общества, развития и 
безопасности, лежит необходимый материальный фун-
дамент, создаваемый в результате функционирования 
его экономической системы, рассматриваемой как 
совокупность процессов, феноменов, знаний и мате-
риальных объектов. Основной задачей этой системы 
является удовлетворение материальных потребностей 
общества, в первую очередь в повышении благосо-
стояния его членов, обеспечении научно-технического 
развития и безопасности. Соответственно, решение 
этой задачи может быть достигнуто только через рост 
возможностей экономики для удовлетворения этих 
потребностей [17; 18].

Таким образом, в нашем понимании, ЭБ тесно свя-
зана с феноменом количественного и качественного 
развития материальной базы общества в широком 
смысле, включающего в себя все элементы, способ-
ствующие экономическому росту, – от здоровья насе-
ления до безопасности инфраструктуры. 

Следовательно, на наш взгляд, именно макси-
мально возможный долгосрочный экономический 
рост и представляет базовую защищаемую ценность в 
теории экономической безопасности на макроуровне. 
Такой подход позволяет решить основные проблемы 
концепта ЭБ через использование уже хорошо разра-
ботанной системы знаний и опробованного научного 
инструментария теории экономического роста. В зна-
чительной степени это предложение лишь отражает 
текущую практику, большинство современных иссле-
дований фактически рассматривает проблематику ЭБ 
именно в этом ключе, попросту игнорируя положения 
одноименной научной дисциплины. 

Феномен экономического роста современная эко-
номическая теория рассматривает преимущественно 
с позиций эволюции стилизованных фактов, экзоген-
ной теории и неоклассической функции, Y = f(K,AL), 
вместе с тем для объяснения природы остатка Соллоу 
используются современные эндогенные концепции 
(Лукаса, Ромера и др.) [11].

Исходя из основных положений теории экономи-
ческого роста, по нашему мнению, экономическое 
развитие общества в условиях автаркии определяется 
следующими факторами, которые и должны рассма-
триваться как объекты защиты системы ЭБ (табл. 1).
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В случае участия экономики в международной торго-
вой деятельности необходимо рассматривать указанные 
факторы через призму открытия национальной эконо-
мической системы для международных потоков труда, 
природных ресурсов, капитала и полезных знаний; вли-
яния иностранных кредитных циклов; географического 
расположения по отношению к зарубежным центрам 
технологий, капитала, трудовых ресурсов и т. д., а также 
внешних источников политической нестабильности [16].

Также созданные в рамках этой деятельности эко-
номические связи будут подвергаться влиянию геогра-
фических и социокультурных факторов.

Исходя из вышеизложенного, основным коли-
чественным параметром эволюции экономической 
системы следует считать динамику реального ВВП и 
ВВП по ППС. 

В рамках этого подхода становится измеряемым 
практически любой тип негативного влияния на эко-
номическую систему государства, в том числе неэко-
номической природы (землетрясение, технический 
шпионаж, вооруженное восстание, эпидемия и т. д.), 
что предоставляет дисциплине необходимую ясность 
для практической применимости [12].

Так, тяжесть ущерба для ЭБ может быть измерена 
отклонением фактически достигнутого реального ВВП 
от потенциально возможного при оптимальном функци-
онировании экономической системы общества (Yп– Yф), 
измеряемого в п. п. или реальном измерении.

Среди указанных факторов, влияющих на способ-
ность экономической системы удовлетворять потреб-
ности общества, необходимо отдельно выделить ее 
способность распределять оптимальным образом соз-
даваемый продукт между общественными императи-
вами развития и безопасности, а также между членами 
общества/социальными группами. Так, к примеру, 
избыточная безопасность означает и излишнюю трату 
ресурсов в ущерб императиву развития, что может при-
вести к потере ритмов развития и рискам безопасно-
сти, вытекающим из этого. Также не может быть и речи 
об эффективном функционировании экономической 
системы при несправедливом распределении конеч-
ного продукта, создаваемого обществом. В первом 
случае качественные критерии, по-видимому, только 
предстоит сформулировать, во втором можно пользо-
ваться различными коэффициентами дифференциации 
денежных доходов населения, наиболее известный из 
них – индекс Джини.

Исходя из предложенного понимания объекта 
защиты в рамках концепта ЭБ на макроуровне, можно 
выделить следующие факторы (источники) угроз для 
долгосрочного экономического роста и их конкретные 
проявления (табл. 2).

Защита национальных экономических интересов 
осуществляется с помощью системы ЭБ общества, 
ориентированной на выявление, оценку и противо-
действие угрозам с целью предотвращения/снижения 

Таблица 1
Факторы экономического роста как защищаемая ценность через призму экономической безопасности

№
Группы факторов 
экономического 

роста

Факторы 
экономического роста

Выражение в качестве защищаемой ценности
через призму экономической безопасности

1 Физические факторы Труд Позитивная демографическая структура населения.
Здоровье населения.

Земля Доступность экономике природных ресурсов, необходимых 
для производства (от нефти до сельскохозяйственных земель), 
как в плане физического доступа, так и ценовой доступности.

Капитал Финансовая система и физическая инфраструктура общества.
2 Полезные знания Технические инновации Улучшение качества физического капитала.

Человеческий капитал Рост качественных характеристик рабочей силы.
Организационные 
технологии

Повышение эффективности использования факторов роста (от 
управления экономикой государства до менеджмента рабочих 
процессов в рамках отдельного коллектива).

3 Географические 
факторы

Географические барьеры Транспортные инфраструктура и технологии (направленные 
на перемещение материальных объектов и информации).

Климатические условия Инфраструктура и технологии, снижающие отрицательные 
эффекты негативных природных условий на процессы 
производства, транспортировки и потребления.

4 Социокультур-ные 
факторы

Трудовая культура Процессы изменения поведенческих моделей населения в 
сторону доминирования предпочтений труда/экономии над 
отдыхом/расходами.

Лингвистическая 
и культурная 
раздробленность

Процессы лингвистического и культурного сближения для 
повышения способности общества создавать внутренние 
экономические связи.

Социальный капитал Способность создания обществом внутренних экономических 
связей.

5 Кредитный цикл Кредит Кредитно-финансовая система.
6 Социально-

политические 
факторы

Социально-политическая 
стабильность

Эффективность системы распределения материальных благ 
между членами общества.

Источник: разработано автором
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шоков, способных негативно повлиять на экономиче-
ский рост в долгосрочной перспективе и эффективное 
распределение создаваемого продукта. 

Базу для обеспечения ЭБ представляет система зна-
ний о данном феномене, которые позволяют создавать 
необходимые инструменты и проводить практические 
действия. Деятельность по обеспечению ЭБ в силу 
сложности экономического комплекса общества реали-
зуется в той или иной степени практически всеми его 
компонентами [17].

Вместе с тем можно выделить основные орга-
низации, специализирующиеся на обеспечении ЭБ 
Республики Молдова: парламент, президент, Мини-
стерство экономики и инфраструктуры, Министер-
ство финансов, Служба информации и безопасности, 
Министерство внутренних дел, Национальный анти-
коррупционный центр, организации гражданского 
общества и специализированные интеллектуальные 
центры. Политика в области ЭБ направлена на посто-
янный мониторинг ситуации в национальной эконо-
мике с целью выявления и оценки существующих 
угроз и уязвимостей системы безопасности, повыше-
ния ее возможностей для предотвращения/минимиза-
ции ущерба. Предложенная трактовка ЭБ позволяет, 
наконец, сформулировать внятное целеполагание и 
четкие критерии оценки деятельности для многих 
специализированных структур на основе измерения 

сокращения разрыва фактического и потенциального 
реального ВВП. 

Еще одним важным аспектом теории ЭБ является 
понятие риска. Неоднозначность этой категории в кон-
цепте ЭБ в значительной степени повлияла на снижение 
интереса к дисциплине со стороны западных школ. Так, 
развитие подразумевает постоянный процесс измене-
ния, трансформации, что неизбежно создает риски для 
стабильности существующей системы. Долгосрочный 
экономический рост в рыночной экономике основан на 
феномене «креативного разрушения», то есть потере 
менее эффективной части экономики в пользу другой, 
более конкурентоспособной и продуктивной. Другими 
словами, часть шоков не только представляет собой 
результат экономического роста, но и является необхо-
димым условием этого роста. Следовательно, логично 
заключение, что в условиях рыночной экономики абсо-
лютная экономическая безопасность не может (и не 
должна) быть достигнута априори. Однако если рассма-
тривать экономическую безопасность не как отсутствие 
угроз и рисков, а как ситуацию, при которой существу-
ющие угрозы не трансформируются в опасность, такое 
противоречие снимается. Таким образом, система ЭБ 
должна быть ориентирована не на устранение всех 
рисков, а скорее на контроль и управление ими. 

В этой же связи важно отметить необходимость 
обеспечения именно оптимальной безопасности, а не 

Таблица 2 
Факторы угроз для экономической безопасности

№ Факторы угроз Негативные эффекты Проявления негативных эффектов
Для экономики в условиях автаркии

1. Снижающие 
количественные 
параметры физических 
факторов

Уменьшение числа доступных 
работников

Болезни и эпидемии, экологические загрязнения, 
негативные демографические процессы, войны и т. д.

Снижение количества 
природных ресурсов

Истощение природных ресурсов, эпизоотии, 
природные катастрофы, загрязнение почв и т. д.

Утеря физического капитала Техногенные и природные катастрофы, износ, 
техническое устаревание и т. д.

2. Снижающие качество 
физ. факторов и 
эффективность их 
использования

Недостаточные ритмы 
формирования и применения 
новых знаний

Недостаточная квалификация рабочей силы, низкий 
уровень экономической экспертизы, ошибочная 
экономическая политика, неэффективность 
государственной службы и т. д.

3. Не оптимальные 
социокультурные и 
географические факторы

Максимальное негативное 
влияние этих факторов

Быстрый износ физической инфраструктуры, допол-
нительные издержки процесса производства и т. д. 

4. Социально-
политическая 
дестабилизация

Дестабилизация национальной 
экономической системы

Революции, гражданские войны, стачки, забастовки 
и т. д. (зачастую являются результатом подрыва ЭБ 
общества).

Дополнительно для открытой экономики
5. Взаимозависимость 

экономик в 
региональном и 
глобальном масштабах

Отрицательные эффекты 
международных потоков 
рабочей силы, природных 
ресурсов, информации и 
капитала

Региональные и глобальные экономические кризисы, 
миграция трудоспособного населения за границу, 
утечка капитала, трансграничная экономическая 
преступность, промышленный шпионаж, «утечка 
мозгов». 

6. Международная 
экономическая 
конкуренция

Низкая конкурентоспособность, 
«консервация» на нижних 
уровнях международных 
цепочек добавочной стоимости

Потеря рынков сбыта, подавление отечественного 
производителя, недостаточные ритмы 
технологической модернизации, неэквивалентный 
международный обмен, негативный внешнеторговый 
баланс и т. д.

7. Экономическая 
зависимость от внешних 
центров

Атаки против национальных 
экономик по политическим 
мотивам

Блокирование экспорта/импорта; прерывание доступа 
к внешним источникам капитала, рабочей силы и 
технологий и т. д.

Источник: разработано автором на основании [7; 13:16]
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максимальной, что вытекает из вышеуказанной необхо-
димости эффективного распределения ресурсов между 
императивами развития и безопасности общества. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформули-
ровать определение ЭБ на макроуровне, отражающее 
основные параметры предлагаемого концепта.

Так, экономическая безопасность общества пред-
ставляет собой состояние его экономики, характе-
ризующееся отсутствием опасности наступления 
негативных шоков для ее способности удовлетворять 
общественные материальные потребности через эко-
номический рост и эффективное распределение созда-
ваемого продукта.

Выводы. Таким образом, можем заключить 
следующее:

1. Разрешение основных проблем теории ЭБ, про-
исходящих из ее междисциплинарного характера, 
может быть достигнуто через смещение акцентов 
от политологической к экономической ее составля-
ющей. В данном случае объектом защиты является 
способность экономики удовлетворять материальные 
потребности общества через достижение максимально 
возможного экономического роста в длительной пер-
спективе и эффективного распределения производи-

мого продукта. Такой подход позволяет исследовать 
основные проблемы ЭБ, используя инструментарий 
экономической науки, что обеспечит ей необходимый 
динамизм и практическую полезность, а также будет 
способствовать созданию более четкого научного кон-
тура дисциплины. 

2. Основным объектом исследования научной 
дисциплины ЭБ выступают негативные шоки, под-
рывающие рост экономики, а ее основной зада-
чей – предложение качественной экспертизы структу-
рам, занимающимся защитой экономической системы 
и обеспечением экономического роста общества.

Новизна предлагаемого взгляда на проблематику ЭБ 
и сравнительная легкость интегрирования ее теории в 
экономическую науку в целом предоставляют много-
численные направления для дальнейших исследований. 
На наш взгляд, наиболее логичные следующие шаги 
касались бы тематики факторов угроз и, собственно, 
угроз для долгосрочного экономического роста и 
заключались бы в изучении их природы, формулирова-
нии общих методологических правил по их выявлению 
с переходом на исследование конкретных угроз для 
различных типов экономик и разных государств (регио-
нов) именно через призму экономической науки. 
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Кришан О.Ф., Резяпов К.І. Передумови та перспективи використання потенціалу облігаційного 
сегменту фондового ринку як джерела інвестиційних ресурсів. Переважна більшість українських під-
приємств на сучасному етапі свого існування відчуває гостру нестачу середньо- і довгострокових ресурсів 
для задоволення своїх інвестиційних потреб. Можливості внутрішніх джерел украй обмежені. Залучення 
банківських кредитів для реалізації програм капітальних вкладень здебільшого є недоцільним або неви-
гідним з огляду на терміни та умови кредитування. Одним із перспективних варіантів вирішення даної про-
блеми є використання механізму боргового фінансування шляхом випуску облігацій. Цей інструмент фон-
дового ринку має значний потенціал для вирішення завдань економічного зростання і залучення інвестицій 
в українську економіку, реалізація якого стає нагальним питанням у сфері фінансового макрорегулювання.
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Кришан О.Ф., Резяпов К.И. Предпосылки и перспективы использования потенциала облигаци-
онного сегмента фондового рынка как источника инвестиционных ресурсов. Подавляющее большин-
ство украинских предприятий на современном этапе своего существования испытывают острую нехватку 
средне- и долгосрочных ресурсов для удовлетворения своих инвестиционных потребностей. Возможности 
внутренних источников крайне ограничены. Привлечение банковских кредитов для реализации программ 
капитальных вложений в большинстве случаев нецелесообразно или невыгодно, учитывая сроки и условия 
кредитования. Одним из перспективных вариантов решения данной проблемы является использование ме-
ханизма долгового финансирования путем выпуска облигаций. Данный инструмент фондового рынка имеет 
значительный потенциал для решения задач экономического роста и привлечения инвестиций в украинскую 
экономику, реализация которого становится актуальным вопросом в сфере финансового макрорегулирования.
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Kryshan O.F., Reziapov K.Y. Вackground and perspectives of stock market bond segment potential as 
the source of investment resources. The vast majority of Ukrainian enterprises at present stage of their existence 
experience a severe shortage of medium and long-term resources to meet their investment needs. Possibilities of 
internal sources are extremely limited. Attraction of bank loans for implementation of capital investments programs 
in most cases is inappropriate or disadvantageous taking into consideration the terms and conditions of lending. One 
of the promising options for solving this problem is the use of the debt financing mechanism through the issue of 
bonds. This stock market tool has considerable potential for solving the problems of economic growth and attrac-
tion of investments into the Ukrainian economy, the realization of which becomes an urgent issue in the sphere of 
financial macro regulation.

Key words: bond, debt financing, corporate loans, investment resources, economic growth.

Постановка проблеми. Протягом останніх десяти-
літь у світі спостерігається тенденція до зростання зна-
чущості облігаційного сегмента фондового ринку. Ця 
тенденція поширилася на Західну Європу, Японію, кра-
їни Південно-Східної Азії. Зарубіжний досвід показує: 
емісія облігацій займає важливе місце в структурі дже-
рел фінансування корпорацій. У розвинених країнах 

облігаційна маса становить, як правило, від 10–15% 
до 60–65% загальних обсягів емісій корпоративних 
цінних паперів [6]. В умовах зростаючої значущості 
ринку облігацій стає очевидним те, що він повинен 
активніше розвиватися і на ринках, що формуються, до 
яких належить й Україна. Визначення й обґрунтування 
напрямів такого розвитку, зокрема в аспекті можли-
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вості використання внутрішніх джерел задоволення 
інвестиційних потреб вітчизняних підприємств через 
механізм фондового ринку, залишається актуальним 
об’єктом наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Влас-
тивості облігацій як інструмента фінансування інвес-
тицій, а також можливості використання потенціалу 
облігаційного сегменту фондового ринку у вирішенні 
завдань державного регулювання економіки досліджу-
вали такі науковці, як А. Абрамов [1], А. Довгань [2], 
О. Охріменко [3; 4], С. Фурса [5], Т. Якимчук [6] та ін. 
Визнаючи суттєвий внесок учених, які працюють у вка-
заному напрямі, визначення і оцінка перспектив вико-
ристання можливостей облігаційного фінансування як 
корпоративних, так і державних потреб, ролі облігацій 
у механізмі міжгалузевого перерозподілу фінансових 
ресурсів є актуальними науковими завданнями, які 
потребують подальшого вивчення і конкретизації. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – обґрун-
тування теоретичних засад та практичних напрямів під-
вищення ефективності використання потенціалу облі-
гаційного сегменту боргових зобов’язань українського 
фондового ринку України для задоволення попиту 
вітчизняних підприємств на інвестиційні ресурси.

Виклад основного матеріалу. Облігації є фінан-
совим інструментом, який може використовуватися 
для вирішення завдань економічного зростання і 
залучення інвестицій як на мікрорівні (підприємств і 
організацій), так і на макрорівні (на рівні економіки 
у цілому). Зокрема, вони можуть використовуватися 
для: залучення на ринковій основі довгострокових і 
короткострокових позикових ресурсів організаціями 
різних галузей економіки; фінансування бюджетів різ-
ного рівня; прискорення процесів міжгалузевого пере-
розподілу фінансових ресурсів; трансформації заоща-
джень організацій і громадян в інвестиції; розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності внутрішнього 
фінансового ринку. 

Становлення і розвиток ринку корпоративних облі-
гацій – це природний процес, що відображає об'єктивні 
потреби розвитку ринкової економіки. З початку 2010 р. 
український ринок корпоративних облігацій почав свій 
другий етап розвитку. За цей час за їх допомогою залу-
чено для фінансування проектів у сфері матеріального 
виробництва понад 2,5 млрд. дол. ринкових джерел 
фінансування [1]. 

Визначимо більш детально переваги облігацій як 
інструмента залучення інвестицій. Передусім відзна-
чимо, що вони відрізняються суттєвою різноманіт-
ністю. Зокрема, облігації розрізняються за статусом 
позичальника (емітента), за термінами, на які випуска-
ються позики, за програмними цілями випуску, за спо-
собами виплати доходів та/або погашення та іншими 
критеріями.

Розглядаючи переваги корпоративних облігаційних 
позик, фахівці, як правило, звертають увагу на відмінні 
властивості даних паперів. Так, О. Охрименко пере-
вагою облігаційної позики як інструмента залучення 
інвестицій із погляду підприємства-емітента називає 
можливість мобілізації ресурсів без передачі прав 
контролю над діяльністю, акумулювання коштів при-
ватних інвесторів, можливість створення оптимальної 
структури боргів компанії [4]. Але при цьому він від-
значає жорсткість даного зобов'язання. Здійснюючи 

емісію, емітент несе ризики, й існує вірогідність нероз-
міщення позики (факт емісії не гарантує їх розміщення 
на умовах емітента).

А.Є. Абрамов указує на такі основні характеристики 
облігаційних емісій: можливість залучення на відкри-
тому ринку коштів необмеженої кількості кредиторів; 
зниження ризиків залежності від декількох фізичних 
(юридичних) осіб, що зменшує ризики недружнього 
поглинання; можливість залучати ресурси без забез-
печення заставою; формування публічної кредитної 
історії [1, с. 5–6]. «На відміну від первинного ринку 
акцій, що використовується, головним чином, як меха-
нізм перерозподілу власності, розміщення облігацій 
дає змогу підприємствам залучати реальні інвестиції» 
[1, с. 6]. При цьому залучення інвестицій за допомогою 
облігацій не вимагає від підприємств гарантій або лік-
відного забезпечення, надання яких є основною про-
блемою компаній.

Для корпоративних облігацій характерна велика 
стійкість порівняно з іншими цінними паперами: курс 
облігацій, як правило, не знижується за погіршення 
кон'юнктури, він стає навіть більш привабливими для 
інвесторів порівняно з акціями. Значну частину влас-
ників корпоративних облігацій становлять, як правило, 
дрібні інвестори і населення. Висока частка індивіду-
альних учасників на ринку цінних паперів є характер-
ною рисою для країн із розвиненою ринковою економі-
кою і відображає сучасні тенденції переходу грошових 
коштів зі своїх традиційних форм у форму цінних папе-
рів і перетворення все більшої маси капіталу в цінні 
папери, доступні найбільш широкому колу інвесторів.

Таким чином, облігаційні позики мають такі осно-
вні переваги:

– створюють можливість мобілізації значних обся-
гів грошових коштів на фінансування інвестиційних 
проектів без загрози втручання інвесторів у сферу 
управління підприємством;

– не ставлять підприємство в залежність від обме-
женого кола кредиторів, і, відповідно, для менедж-
менту компанії відсутній ризик проникнення в органи 
управління представників великого кредитора;

– дають змогу залучати кошти на економічно вигід-
них для підприємства умовах за допомогою можли-
вості маневрування під час визначення низки показ-
ників випуску. Параметри облігаційної позики (обсяг 
емісії, процентна ставка, терміни, умови обігу та пога-
шення) визначаються емітентом з урахуванням харак-
теру здійснюваного за рахунок залучених коштів інвес-
тиційного проекту;

– забезпечують можливість використання більш 
гнучких форм забезпечення позик, у тому числі за 
рахунок гарантій третіх осіб;

– дають змогу акумулювати грошові кошти широ-
кого кола інвесторів, як фізичних, так і юридичних осіб;

– дають можливість залучати ресурси на досить 
тривалий термін (триваліший, аніж термін кредитів, 
що надаються банками);

– забезпечують оптимальне поєднання рівня при-
бутковості для інвесторів і рівня витрат підприємства-
емітента на підготовку й обслуговування облігаційної 
позики;

– дають можливість оптимізувати взаєморозра-
хунки, структуру дебіторської та кредиторської забор-
гованості підприємства-емітента;
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– дають змогу формувати публічну кредитну істо-
рію емітента, що в майбутньому дає можливість зни-
жувати вартість позикових ресурсів і забезпечує доступ 
на різні ринки капіталів (у тому числі й міжнародні).

Виходячи з вищенаведеного аналізу, можна зробити 
висновок про те, що нині для українських підприємств 
корпоративні облігації є одним із найбільш перспек-
тивних джерел фінансування інвестицій, а також обо-
ротних коштів.

Щодо державних боргових запозичень, то фахів-
цями відзначається низка основних функціональних 
переваг у рамках не тільки боргового фінансування 
програм соціально-економічного розвитку, а й в аспекті 
регулювання економіки.

Поряд із цим О. Охріменко вказує на таку можли-
вість регулювання економіки за допомогою державних 
облігацій: «Ринок державних цінних паперів активно 
використовується в цілях макроекономічного регу-
лювання. Причому в розвинених країнах в останні 
два-три десятиліття операції національного банку на 
відкритому ринку перетворилися на основний інстру-
мент грошово-кредитного регулювання, тоді як раніше 
перевага віддавалася обліковій політиці і зміні резерв-
них вимог до банків» [3].

На основі вивчення практики використання облі-
гаційних запозичень різними суб'єктами державної 
влади (від загальнодержавного до регіонального рівня) 
можна представити перелік завдань, що вирішуються 
за їх допомогою:

– залучення цільових коштів для реалізації соці-
ально-економічних програм;

– покриття бюджетного дефіциту різних рівнів;
– пом'якшення наслідків нерівномірного надхо-

дження платежів у бюджет;
– залучення додаткових фінансових ресурсів без 

збільшення податкового тягаря для підприємств та 
населення;

– диверсифікація джерел запозичення;
– зменшення залежності регіону від дотацій цен-

трального бюджету (щодо муніципального і регіональ-
ного рівнів);

– підвищення авторитету органів влади (в разі сис-
тематичного виконання зобов'язань).

Таким чином, для бюджетів різного рівня (муніци-
пальних, регіональних і державних) облігації є досить 
гнучким інструментом залучення коштів із метою фінан-
сування різних соціально-економічних програм розви-
тку, з одного боку, і регулювання економіки – з іншого.

З погляду інвесторів вони мають такі переваги:
– мають велику ступінь визначеності з погляду умов 

використання і повернення позикових коштів і не ство-
рюють для інвестора ризиків порушення його прав як 
акціонера під час виплат дивідендів, проведення загаль-
них зборів акціонерів та інших корпоративних подій;

– публічність і прозорість механізму залучення та 
використання коштів у процесі розміщення облігацій, 
переважання ринкових механізмів запозичення;

– використання потенціалу біржових технологій 
і систем розрахунків на умовах «поставка проти пла-
тежу», що дає змогу мінімізувати трансакційні витрати 
і знижувати ризики інвесторів;

– вищий рівень ліквідності вкладень у корпоративні 
облігації порівняно з кредитом та іншими формами 
залучення коштів;

– більш високий ступінь прозорості ринку корпора-
тивних облігацій, застосування незалежних публічних 
рейтингів емітентів та випущених ними облігацій;

– наявність законодавчо визначених «правил гри» 
під час здійснення операцій, розрахунків і посвідчення 
прав власників на ринку корпоративних облігацій, 
поєднання саморегулювання і державного регулю-
вання діяльності емітентів та інших учасників ринку 
корпоративних облігацій.

Ринок корпоративних облігацій в останні два роки 
є найбільш динамічним і яскравим сегментом загаль-
ноукраїнського фінансового ринку. На підтвердження 
цього досить сказати, що його обсяг за останні два-три 
роки зріс у кілька разів. У 2016–2017 рр. створювалися 
умови для сталої роботи ринку облігацій: розроблялася 
законодавча база, емітенти вперше для себе розглядали 
вигоди і витрати від виходу на ринок, інвестиційні 
банки і компанії освоювали процедуру випуску і роз-
міщення облігацій, а потенційні інвестори оцінювали 
можливості вкладення в інструменти ринку.

Уже сьогодні темпи зростання сегменту корпора-
тивних облігацій говорять про те, що в найближчому 
майбутньому він може стати реальним джерелом 
«довгих» грошей для більшості великих і середніх 
компаній (особливо на тлі нерозвиненості в Україні 
системи довгострокового банківського кредитування).

Зростання обсягу корпоративних запозичень у 
2017 р. стало рекордним за всю історію ринку. Їх обсяг 
в обігу за номіналом зріс на 47% (майже на 20 млрд. 
грн.) і на кінець 2017 р. становив 47 млрд. грн. За цей 
період на ринок вийшло понад 60 емітентів, причому 
їхня кількість могла би бути ще більшою. Однак уна-
слідок високої невизначеності щодо параметрів роз-
міщення в окремі періоди, частина планованих емісій 
була відкладена і випущена на ринок на початку 2018 р. 
(за перше півріччя було розміщено облігаційних позик 
на загальну суму 20,95 млрд. грн.). У підсумку обсяг 
корпоративних облігацій в обігу на кінець першого 
півріччя 2018 р. збільшився до 70 млрд. грн.

Відзначимо, що за останні кілька років виріс не 
тільки обсяг самого ринку, який визначається за сумою 
номіналу розміщених на ньому паперів, а й обсяги угод 
з українськими борговими інструментами, що свідчить 
про зростання їхньої ліквідності. Нині український 
облігаційний ринок (за показником обсягу ринку) зна-
ходиться на 60-му місці в світі, внутрішній ринок кор-
поративних облігацій – на 55-му.

Серед позитивних змін на ринку корпоративних 
облігацій станом на середину 2018 р. відзначимо 
таке [7]:

– середньомісячний обсяг торгів на біржовому 
ринку в середньому перевищив 15 млрд. грн. на місяць, 
а на позабіржовому досяг 9 млрд. грн. Таким чином, 
загальний середньомісячний обсяг торгів перевищив 
24 млрд. грн.;

– ліквідність ринку (відношення загального обсягу 
торгів, біржових і позабіржових, до обсягу в обігу) 
виросла майже в два рази і досягла рівня в 30% (най-
більше зростання зафіксовано на біржовому ринку);

– підвищилася частка біржових торгів в обсязі тор-
гів корпоративними облігаціями. Якщо в 2016 р. частка 
біржових торгів становила менше 50% від загального 
обороту ринку, то починаючи з 2017 р. вона стабільно 
знаходиться вище цієї позначки (за єдиним винятком – 
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49% в гіршому для інвесторів місяці – липні) і в серед-
ньому за 2017 р. становила 53%; зріс середній обсяг 
операцій як на біржовому (на 8,5%), так і на позабір-
жовому (на 30%) ринках. Зростання середнього обсягу 
угоди на біржовому ринку може носити суперечливий 
характер. З одного боку, це свідчить про підвищення 
інтересу до ринкових торгів із боку великих гравців – 
банків і фінансових компаній, а з іншого – про те, що 
кількість дрібних інвесторів на ринку росте досить 
слабкими темпами;

– обсяг торгів, який припадає на одну облігацію в 
обігу, виріс на 25%, а кількість угод, що припадає на 
одну облігацію в обігу, зросла майже на 32%;

– зросла ліквідність «ринкових» позик (до 28%), 
хоча зростання не є високим. Це стало наслідком того, 
що підвищився інтерес до забезпечення ліквідності 
власних позик із боку компаній-емітентів і до ринку з 
боку інвесторів, що виразилося в помітному зростанні 
обсягів торгів.

У 2018 р. прибутковість ринку корпоративних обліга-
цій знизилася в середньому до 11–12% річних (за даними 
«Укргазбанку»). Для емітента прибутковість виступає у 
вигляді платності запозичень, яка визначає для нього 
доступність залучення коштів на ринку облігацій.

На українському ринку склалася ситуація, коли при-
бутковість за порівняними за кредитною якістю пози-
чальниками може істотно відрізнятися. Це пов'язано з 
тим, що, по-перше, недостатність кредитної історії не 
дає змоги адекватно оцінити премію за ризик і ймовір-
ність дефолту. По-друге, відсутня розвинена система 
рейтингів. Наявні рейтинги, що складаються спеціа-
лізованими агентствами, поки не набрали достатньої 
кількості емітентів. Багато рейтингів, у тому числі тих, 
що присуджуються комерційними банками, не викли-
кають довіри в учасників ринку. По-третє, відсутність 
дефолтів призвела до того, що досвіду стягнення 
коштів просто ні в кого немає, що не дає змоги оцінити 
відновну вартість облігації в разі дефолту.

Усі ці чинники призводять до того, що ризики оці-
нюються неадекватно і для низки емітентів істотно 
підвищується платність запозичень. У підсумку «бум» 
ринку, що супроводжувався різким зниженням при-
бутковості в першій половині 2017 р., змінився стагна-
цією, що відобразила ненормальний стан справ з оцін-
кою кредитного ризику позичальників і виразилася в 
значному обсязі відкладених емісій.

Ринковий механізм взаємодії компанії та інвесторів 
залежить від способу первинного розміщення, який 
вибирає компанія-емітент. Розміщення може відбува-
тися трьома основними способами:

– аукціон із продажу паперів;
– пряме розміщення цінних паперів;
– розміщення облігацій за допомогою інвестицій-

них банків.
В Україні аукціони найбільшого поширення набули 

за розміщення облігацій внутрішньої державної позики 
(ОВДП). Пряме розміщення поширене серед фінансо-
вих інститутів, тоді як промислові компанії самостійно 
на борговий ринок не виходять.

Виходячи із цього, широко практикується варі-
ант емісії через посередництво інвестиційних банків. 
Як правило, вони є як фінансовими консультантами і 
андеррайтерами випуску, так і гравцями вторинного 
ринку, що підтримують його ліквідність.

Ще на початку 2014 р. цей ринок (послуги з роз-
міщення та підтримання на ринку облігаційних позик) 
був практично нерозвинений в Україні. Зараз же на 
ринку облігацій склалася група з п’яти провідних 
інвестиційних банків, які займаються розміщенням і 
підтримкою корпоративних позик.

Важливим показником із погляду процесу акумулю-
вання інвестиційних ресурсів є такий параметр обліга-
ційного випуску, як термін обігу (або запозичення). На 
українському ринку можна виділити два терміни обігу: 
офіційний термін обігу (відповідно до проспекту емісії 
облігаційної позики) і термін з урахуванням оферти.

Оферта – явище не поширене на світовому ринку 
корпоративного боргу. Перші оферти з'явилися в 
2012 р., і з кінця 2014 р. майже всі ринкові випуски кор-
поративних облігацій із терміном обігу більше одного 
року передбачають оферту. Дотепер оферта залиша-
ється зручним інструментом не тільки для інвесторів, а 
й для емітентів. З одного боку, оферта допомагає компа-
нії випускати середньострокові папери і при цьому ско-
рочувати витрати рефінансування боргу. З іншого боку, 
оферти вигідні для інвесторів, оскільки ставки за ними 
аналогічні ставкам за короткостроковими кредитами, а 
ризики вкладення в облігації з офертою набагато нижчі.

Разом із тим механізм оферти значно скорочує 
потенційний термін запозичення і перешкоджає отри-
манню довгострокових інвестиційних ресурсів. Вихо-
дячи із цього, нині на ринку переважають папери із 
середнім терміном обігу два-три роки, при цьому роз-
виток ринку (у тому числі й механізм оферти) поки 
не сприяє подовженню позик. Це ще раз підтверджує 
висловлену раніше тезу про те, що облігаційний сег-
мент фондового ринку є альтернативою сектору бан-
ківського кредитування.

Найбільш поширеним терміном банківського 
виробничого кредиту є один рік, терміни понад рік 
(як правило, це три роки) зустрічаються дуже рідко 
(тільки в рамках проектного фінансування). Відпо-
відно, облігаційний ринок сьогодні покликаний запо-
внити нестачу середньострокових грошей.

Ще однією важливою особливістю внутріш-
нього облігаційного ринку України є невеликий роз-
мір середнього облігаційної позики. Як правило, це 
100–200 млн. грн.

Максимальна величина із сукупності розміщених 
на середину 2017 р. позик становить 3 млрд. грн. (або 
близько 115 млн. дол. за поточним курсом НБУ).

Таким чином, вищенаведений аналіз облігаційного 
сегменту фондового ринку свідчить, що сьогодні ринок 
корпоративних облігацій є одним із таких, що найбільш 
динамічно розвивається. До негативних характеристик 
ринку можна віднести невеликі обсяги розміщуваних 
облігаційних позик і короткі терміни обігу облігацій на 
ринку, що пов'язано з використанням підприємствами 
механізму фондового ринку як альтернативного бан-
ківському в сегменті середньострокових кредитів. 
Виходячи із цього, нині для того щоб даний сегмент 
ринку почав повною мірою виконувати свої функції, 
необхідно створити умови для збільшення обсягів 
залучення коштів та подовження термінів запозичення.

«У українського ринку облігацій є величезні пер-
спективи для розвитку, і його обсяги повинні будуть 
вирости в рази, при цьому найбільше зростання пови-
нно бути на внутрішньому ринку облігацій» [5].
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Одним із важливих питань, що виникають на поточ-
ному етапі розвитку ринку, є питання про небезпеку 
дефолту, як це було в 2015 р. у сфері корпоративних 
облігацій. Передумовами появи даних побоювань є 
бурхливий розвиток ринку і, як наслідок, зростання 
сукупної заборгованості компаній. Бурхливе зростання 
фондового ринку може призводити не тільки до стиму-
лювання економіки, а й до підвищення ризиків.

Виходячи з вищенаведеної ситуації, можна зробити 
висновок про те, що головне питання дефолту – рівень 
позичальника, який відмовляється платити за влас-
ними боргами. Чим більшим є підприємство-неплат-
ник і чим вищим є його статус серед інших емітентів, 
тим сильнішими можуть бути наслідки для ринку в разі 
невиконання ним своїх зобов'язань. Дефолт за облігаці-
ями «другого ешелону», скоріше за все, лише викличе 
певне невдоволення більшості учасників ринку і стане 
додатковим приводом для обговорення теми дефолтів. 
Вплив на інші випуски буде вкрай незначним.

В умовах недостатньо стабільної фінансової ситуації 
на українському ринку, відсутності надійних орієнтирів 
базової прибутковості фінансових інструментів і публіч-
ної кредитної історії більшості емітентів корпоративних 
облігацій багато компаній прагнули випустити коротко-
строкові облігації з терміном обігу до одного року. Крім 
того, сама природа запозичень на ринку корпоративних 
облігацій передбачає необхідність реалізації компані-
ями довгострокових програм фінансування своїх про-
ектів за допомогою механізму рефінансування боргів. 
Здійснюючи позики на відносно короткий термін, регу-
лярно виконуючи свої зобов'язання перед кредиторами, 
емітенти корпоративних облігацій можуть тим самим 
поступово знижувати вартість залучених позикових 
коштів на ринку, накопичувати публічну кредитну істо-
рію і більш ефективно управляти своїми фінансовими 
потоками. Крім того, програми запозичення за допомо-
гою випусків короткострокових облігацій із подальшим 
рефінансуванням боргу давали б змогу підтримувати 
високий рівень ліквідності корпоративних облігацій, що 
робить їх більш привабливими для інвесторів [2].

Висновки. Таким чином, для стимулювання розви-
тку даного сегменту фондового ринку можна запропо-
нувати такі заходи:

– зниження бар'єрів входу на ринок. Конкретними 
діями в рамках даного напряму може стати скасування 
або зниження податку на операції з цінними папе-
рами (зниження податку від обсягу емісії й обмеження 
максимальної суми податку), зняття обмеження щодо 
залежності обсягу емітованих облігацій від величини 
статутного капіталу. Для розвитку більш якісних від-
носин на ринку необхідна відміна податку на операції 

із цінними паперами під час емісії акцій, в які конвер-
туються облігації (з метою ліквідації подвійного опо-
даткування конвертованих облігацій);

– підвищення гнучкості запозичень. Цю проблему 
можуть частково вирішити скасування обмеження на 
термін погашення конвертованих облігацій, можли-
вість примусової конвертації конвертованих облігацій, 
уведення в обіг короткострокових облігацій;

– розширення кола інвесторів. У рамках даного 
питання необхідне створення системи «кредитних 
бюро» для обов'язкового централізованого розкриття 
інформації про кредитну історію позичальників для 
зниження ризиків. Рефінансування комерційних банків 
Національним банком України під заставу першоклас-
них корпоративних облігацій, проведення операцій 
репо з ними може призвести до підвищення ліквідності 
ринку. Розміщення коштів резерву Пенсійного фонду 
в облігаціях збільшить значимість ринку в економіч-
ній системі і дасть змогу залучити масштабний потік 
ресурсів. При цьому потрібне пом'якшення вимог до 
структури портфеля для недержавних пенсійних фон-
дів, страхових компаній, комерційних банків.

Створення нових видів фінансових інструментів 
було завжди актуальним завданням професійних учас-
ників ринку, й у цьому аспекті особливо перспектив-
ними виглядають конвертовані облігації. В умовах 
очікуваного зростання курсу акцій компанії можуть 
запропонувати ринку дешевші запозичення, конвер-
товані в акції. Принциповими обмеженнями застосу-
вання цього інструменту є ліквідність акцій емітента, 
гнучкість механізму конверсії, дотримання прав акціо-
нерів. Із позицій інвестора прибуток від конвертації в 
акції повинен бути не менше, ніж різниця в дохідності 
між конвертованою і неконвертованою облігаціями.

Таким чином, вирішення викладених завдань може 
в короткий термін призвести до перетворення обліга-
ційного ринку на один з основних механізмів міжгалу-
зевого перерозподілу фінансових ресурсів в економіці 
України. Даний інструмент фондового ринку має зна-
чний потенціал для вирішення завдань економічного 
зростання і залучення інвестицій в українську еконо-
міку. Облігації – надійний та ефективний напрям для 
вкладення заощаджень громадян і організацій. Розви-
ток ринку облігацій дає змогу забезпечувати прогрес 
у сфері розвитку внутрішнього фінансового ринку і 
зміцнювати його конкурентоспроможність на міжна-
родному ринку капіталів. Разом із тим організація і 
механізм функціонування даного ринку є досить тон-
ким організмом, формування і становлення якого зна-
чною мірою залежать від ефективності заходів зі ство-
рення адекватного механізму регулювання.
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методологічні особливості дослідження ринку біоенергетики. Сформовано сучасну модель парадигми роз-
витку ринкових процесів. Виокремлено ендогенні та екзогенні чинники розвитку ринку біоенергетики. Ви-
значено інструментарій проведення дослідження ринку біоенергетичної продукції. Обґрунтовано алгоритм 
вивчення ринку біоенергетики на основі застосування системного підходу на засадах маркетингу.

Ключовi слова: методологія, парадигма, ринок, біоенергетика, системний підхід.
Ларина Я.С., Гальчинская Ю.М. Методология исследования рынка биоэнергетики. В статье рас-

смотрены методологические особенности исследования рынка биоэнергетики. Сформирована современная 
модель парадигмы развития рыночных процессов. Выделены эндогенные и экзогенные факторы развития 
рынка биоэнергетики. Определен инструментарий проведения исследования рынка биоэнергетической про-
дукции. Обоснован алгоритм изучения рынка биоэнергетики на основе применения системного подхода на 
основе маркетинга.

Ключевые слова: методология, парадигма, рынок, биоэнергетика, системный подход.
Larina Y.S., Galchinskaya J.M. Methodology of research on bioenergy market. The article deals with 

the methodological peculiarities of the research of the bioenergetics market. A modern model of market develop-
ment paradigm is formed. A number of endogenous and exogenous factors of bioenergy market development are 
identified. The tools for carrying out research on the market of bioenergy products are determined. The algorithm 
of study of the bioenergetics market based on the application of the system approach on the basis of marketing is 
substantiated.

Key words: methodology, paradigm, market, bioenergetics, system approach.

Постановка проблеми. Прогнозоване в світі 
вичерпання основних викопних енергоносіїв та еко-
логічні чинники спонукають більшість розвинутих 
країн шукати альтернативні нетрадиційні відновлю-
вані джерела енергії. За прогнозами експертів ООН, 
частка відновлюваних джерел енергії у загальносвіто-
вому паливно-енергетичному балансі в 2050 р. може 
досягти 50%, а за даними Світової енергетичної Ради – 
80–90% [1]. Найбільш реальними замінниками нафто-
вих палив є метанолові та етилові ефіри з олій (біоди-
зельне паливо), етанол (біоетанол), що виробляється з 
продукції цукрової промисловості та крохмаловмісних 
продуктів; біогаз – із відходів рослинництва та тварин-
ництва; тверде біопаливо з біомаси високопродуктив-
них багаторічних рослин, а також побічної продукції 
рослинництва та лісового господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
останнього часу в нашій країні не велися скоординовані 
наукові дослідження з питань розвитку ринку біоенер-
гетики. Такі дослідження торкалися переважно проце-
сів виробництва біоенергетичної продукції, сировин-
ної бази, технологій переробки тощо. Зокрема, у праці 
Г. Гелетухи, Л. Гойсюк, В. Ткачук [2] досліджувалися 
технології виробництва та властивості біодизельного 
палива. Окремим питанням формування й регулювання 

ринку біопалива присвятили свої праці Т. Божидарнік 
[2], О. Ващук, В. Дем’янчук, Г. Калетнік, І. Кириленко, 
С. Коляденко, Н. Мельник, О. Прутська, О. Скорук та 
інші вчені. Однак часто поза увагою залишаються орга-
нізаційні, збутові, маркетингові, інформаційні аспекти 
функціонування ринку біоенергетичної продукції. Із 
цих позицій важливим є опрацювання методологічних 
засад дослідження ринку біоенергетики.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
роблення методологічних засад дослідження ринку 
біоенергетики. До основних завдань слід віднести: 
1) обґрунтування методологічного інструментарію 
дослідження ринку біоенергетики; 2) побудову алго-
ритму його проведення на основі теоретичних та мето-
дичних положень щодо формування ринку біоенерге-
тики і його суб’єктів.

Виклад основного матеріалу. Дослідження проце-
сів становлення і розвитку вітчизняного ринку біоенер-
гетики має здійснюватися крізь призму можливостей 
імплементації концепції сталого розвитку, доступності 
та ефективності національного виробництва біоенерге-
тичної продукції, взаємодії інфраструктурних і госпо-
дарюючих суб’єктів з урахуванням ендогенних та екзо-
генних чинників формування сучасної біоекономічної 
системи. Складність проблеми забезпечення ефектив-
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ного функціонування та розвитку ринку біоенергетики 
полягає у тому, що ринкові перетворення в Україні 
розпочиналися без належного обґрунтування та фор-
мування методичних підходів до визначення стратегії 
і тактики. Крім того, ринок біоенергетики отримав зна-
чні поштовхи до свого розвитку пізніше за інші ринки 
товарів і послуг, що було спричинено зниженням рівня 
енергетичної безпеки в країні, погіршенням екологіч-
ної рівноваги тощо. 

Законом України «Про альтернативні види палива» 
до ключових принципів державної політики у цій сфері, 
серед іншого, було віднесено [3]: сприяння розробленню 
та раціональному використанню нетрадиційних джерел 
та видів енергетичної сировини для виробництва аль-
тернативних видів палива; поетапне збільшення нор-
мативно визначеної частки виробництва і застосування 
біопалива та сумішевого палива моторного; зменшення 
негативного впливу на стан довкілля; підтримка розви-
тку науково-технічної бази виробництва альтернативних 
видів палив, пропаганда науково-технічних досягнень 
у цій сфері; пропаганда серед населення економічних, 
екологічних, соціальних переваг виробництва і спожи-
вання альтернативних видів палива.

Як видно із Закону, значна частина зазначених 
принципів та завдань належать до сфери маркетингу, 
стимулювання попиту, інформування споживачів 
тощо. Вчені справедливо зазначають, що до основних 
причин повільного розвитку ринку біопалив належать 
низький рівень екологічної свідомості споживачів та 
відсутність підтримки держави [2, с. 46].

Актуальним у цих умовах є визначення методо-
логічних засад дослідження ринку біоенергетики та 
обґрунтування перспектив його розвитку для визна-
чення ефектів для різних учасників ринкових відносин 
та ступеня впливу на діяльність виробників, інфра-
структурних суб’єктів, держави та споживачів. 

Забезпечення об’єктивності та інформаційної надій-
ності оцінювання стану і тенденцій розвитку ринку 
виступає головним завданням, що безпосередньо впли-
ває на прийняття рішень виробниками і споживачами. 
На практиці застосовують різні методологічні під-
ходи до визначення критеріїв оцінки, системи показ-
ників і методів управління розвитком суб’єктів ринку 
та власне ринкових процесів. В умовах циклічності 
розвитку, глобальних продовольчих та енергетичних 
викликів існує неузгодженість методологічних підхо-
дів, складність вибору оціночного інструментарію, що 
зумовлює брак взаємозв’язку між результатами дослі-
джень та їх застосуванням. Прогрес наукових знань і 
максимальне виконання ним практичної функції щодо 
розвитку ринку значною мірою визначаються рівнем 
методологічного забезпечення досліджень. 

Одним із ключових завдань методології є форму-
вання наукової парадигми розвитку ринку. Сьогодні 
йдеться про домінування такої парадигми розвитку 
механізмів ринкових відносин та їх регулювання, в якій: 

• принципи та етапність дослідження визначає 
системний підхід до ринкових процесів, явищ, подій, 
відповідно, методологія базується на системному, 
ситуаційному та структурно-функціональному підхо-
дах [4, с. 141]; 

• система технічних, технологічних та ресурсних 
засобів сформована за принципом максимально досяж-
ного у вітчизняній практиці рівня;

• система методичних і технічних навичок віді-
грає вирішальну роль у процесі формування та засто-
сування механізмів трансформації ринків; 

•  не відбувається періодичної корекції стратегіч-
них цілей розвитку, а отже, перегляду перспективних 
механізмів ринкової трансформації [4, с. 141]; 

• інноваційність є бажаним елементом розвитку 
ринкових суб’єктів та механізмів, упровадження інно-
вацій на засадах маркетингу визначає успішність кон-
курентної боротьби на ринках; 

•  реакція на систему глобалізаційних впливів є 
скоріше вимушеною, ніж добре усвідомленою і такою, 
що базується на точному прогнозуванні.

З урахуванням виділених характерних рис сучасної 
парадигми розвитку ринкових механізмів, побудуємо її 
модель, як показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Сучасна модель парадигми розвитку 
ринкових механізмів

Джерело: сформовано авторами на основі [4]

Найбільш суттєвими недоліками наведеної сучас-
ної парадигми розвитку ринкових відносин можна 
визначити такі [4, с. 142]:

– технологічна база у більшості сфер і галузей еко-
номіки є недостатньо розвиненою, про що свідчить 
ІІІ–ІV стан технологічного укладу; її заміна та/або 
зміна потребує великих інвестицій та новацій, які є 
взаємопов’язаними;
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– інноваційність розвитку розглядається владою як 
бажана, проте не має реального відповідного економіч-
ного підґрунтя; 

– методологічна база спирається на традиційні сис-
темний, ситуаційний та структурно-функціональний 
підходи, водночас поки залишається практично не заді-
яною методологія управління на всіх рівнях, що базу-
ється на найновіших концепціях маркетингу, зокрема 
холістичного та екологічного; 

– практичні розробки прогнозних та програмних 
управлінських рішень і досі спираються на існуючу, а 
не перспективну (потенційну) ресурсну базу, що теж 
сприяє інноваційному та технологічному відставанню; 

– державні цільові програми здебільшого не міс-
тять технологічних та ресурсних новацій, їх доведення 
до рівня пілотних проектів та фінансування становить 
лише 8–12% від видаткової частини державних бюдже-
тів і не є щорічно гарантованими навіть за факту їх 
прийняття законами; 

– стратегії розвитку (галузей економіки, регіонів, 
територій) приймаються й більше не корегуються на 

відміну від того, як це прийнято у більшості розвине-
них країн світу; фактично на великих відрізках часу 
країна не має чітких та реалізованих стратегій соці-
ально-економічного розвитку;

– вирішальним у розвитку країни є потенціал роз-
витку окремих галузей і найбільш перспективних рин-
ків, які відповідають потребам країни та окремих спо-
живачів, але він є дуже нестабільним. 

Обґрунтувати методологію дослідження ринку 
біоенергетики можливо за умов: 1) ідентифікації та 
узагальнення підходів до категорії «методологія»; 
2) визначення сукупності методологічних складників 
оціночного апарату; 3) обґрунтування та виокремлення 
сукупності загальних і спеціальних, методів, критеріїв, 
показників у межах визначеної методології (рис. 2). 

В Економічному енциклопедичному словнику 
методологія тлумачиться як «наука, основою якої є 
система найбільш загальних принципів, методів та 
способів пізнання економічних систем» [5, с. 494]. 
Методологія в розрізі наук ґрунтується на особливос-
тях пізнання конкретних процесів та виявляється у 

Рис. 2. Методологія дослідження ринку біоенергетики
Джерело: сформовано автором на основі [7, с. 66]
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здійсненні, з одного боку, теоретичних узагальнень, 
принципів окремих наук, а з іншого – часткових мето-
дів дослідження [6, с. 57]. 

Методика є конкретизацією методології з урахуван-
ням особливостей конкретної галузі та вимог конкрет-
ного дослідження, за якої остання трансформується у 
точні пізнавальні процедури та операції. Своєю чер-
гою, «метод розширюється в систему», тобто вико-
ристовується для подальшого розвитку науки, погли-
блення теоретичного знання як системи, а також його 
матеріалізації й об’єктивізації у практиці [8, с. 18]. 

Методичний підхід до вивчення ринку не є настільки 
формалізованим, як методологія, проте він повинен 
урахувати такі вимоги: 1) можливість виникнення лише 
в конкурентному середовищі, що робить доцільним 
застосування методу порівняння; 2) обов’язкова наяв-
ність стійкості, що потребує брати до уваги всі відхи-
лення від рівноважного стану; 3) тривалість, урахування 
якої можливе на основі застосування динамічних показ-
ників (ланцюгових або базисних темпів зміни); 4) дослі-
дження на мікрорівні передбачає розгляд підприємства 
як відкритої економічної системи (системний) [8, с. 69]. 
Останнє означає розгляд ринкових суб’єктів у взаємодії 
з оточуючим їх мікросередовищем.

На відміну від методології метод дослідження під-
порядковано вирішенню конкретно-наукових завдань. 
Він є способом дослідження, інструментом досягнення 
мети [9, с. 31]. Сукупність різних методів пізнання 
(економічних, статистичних, математичних та ін.) з 
урахуванням принципів діалектики становить зміст 
методики економічних досліджень [10, с. 58]. 

Найповнішого пізнання ринкових процесів можна 
досягти за умов ефективно підібраної методики дослі-
дження. У дослідженнях ринку біоенергетики застосу-
вання методичного інструментарію варіює залежно від 
рівня проведення. Під час вивчення ринку біоенерге-
тики доцільне використання різних груп методів, які 
поділяють на загальнонаукові й спеціальні. 

Базисним для проведення дослідження є діалектич-
ний метод пізнання процесів та явищ, що дає змогу 
вивчати їх шляхом визначення закономірностей роз-
витку, існуючих взаємозв’язків з урахуванням пере-
ходу кількісних змін у якісні, суперечностей, власти-
вих об’єкту дослідження. Важливим у застосуванні 
діалектичного методу є поєднання його із системним 
підходом.

Системний підхід вимагає виявлення сутності 
явища та процесу як самостійних систем, що воло-
діють різноманітністю структури зв’язків з еконо-
мічними підсистемами, системою та середовищем; 
розроблення синтетичних і аналітичних показників, 
що характеризують кількісний бік явищ і процесів 
у нерозривному зв’язку з їх якісною визначеністю; 
вивчення законів, закономірностей і тенденцій їх роз-
витку на основі відбору і перетворення інформації; 
складання моделей розвитку явищ і процесів з ураху-
ванням динамічності економічної системи, з економіч-
ною їх обґрунтованістю [11]. Поняття «загальна теорія 
систем» було розроблено Л. фон Берталанфі у ХІХ ст. 
в межах природничих наук, поступово трансформува-
лося у міждисциплінарне вчення й є провідною мето-
дологією під час проведення будь-якого дослідження, 
пов’язаного з біологічними процесами та вивченням 
відкритих систем.

І. Блауберг та Е. Юдин зазначають, що специфіка 
методології системного підходу визначається тим, 
що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності 
об’єкта, механізмів його функціонування, на вияв-
лення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта 
і зведення їх в єдину теоретичну основу [12]. Систем-
ний підхід як методологія знаходиться на етапі транс-
формації, оскільки в його межах формуються нові 
наукові парадигми, однією з яких є синергетика. Згідно 
із цим ученням, сума ефектів кожної окремої частини, 
елемента системи буде меншою, ніж сумарний резуль-
тат ефектів за їх взаємодії. У межах синергетики роз-
глядається питання холізму як співвідношення частин 
із цілим [13], прояв синергетичного ефекту. Підхід до 
вивчення процесів і явищ на принципах холізму є про-
тилежним щодо традиційного способу мислення. 

Історичний метод дослідження, який є складником 
системного підходу, зводиться до вивчення всіх явищ і 
процесів у динаміці розвитку, становленні конкретного 
етапу розвитку суспільства [11]. Вирізняють такі при-
йоми в межах методу, як періодизація, історична дета-
лізація та ін.

Для визначення резервів підвищення ефективності 
виробництва біоенергетичної продукції та конкурен-
тоспроможності суб’єктів господарювання використо-
вують різні методи економічного аналізу: порівняння, 
обчислення середніх та відносних величин, динаміч-
них рядів, табличний і графічний методи, індексний 
метод, групування тощо [14, с. 53–55]. 

Формалізація проведення дослідження зумовлює 
застосування математичних та статистичних методів. 
Такі методи використовують як під час збирання даних, 
так і під час їх аналізу. До них відносять метод середніх 
та відносних величин, метод групування, індексного 
аналізу, балансовий метод регресійного та кореляцій-
ного аналізу, моделювання. Оцінка закономірностей 
ринкових процесів, зв’язків між факторними та резуль-
туючими показниками проводиться з використанням 
кореляційного аналізу. Регресійний аналіз визначає 
форму зв’язку, а кореляційний аналіз визначає тісноту 
зв’язку [8]. Сутність кореляційно-регресійного аналізу 
зводиться до розроблення математичної моделі, яка 
встановлює зв’язок між факторами та результативним 
показником, а також визначенням тісноти зв’язку – 
коефіцієнтів кореляції.

Економіко-математичні методи використовують 
для розв’язання оптимізаційних задач, що дає змогу 
розв’язати проблему вибору виробництва тих видів 
продукції (біопалива, біогазу), які мають найбільші 
резерви росту в конкретних регіонах та виробництво 
яких є економічно доцільним. 

Важливим завданням щодо перспектив розвитку 
ринку біонерегетики є визначення позиції вітчизня-
них виробників на внутрішньому та зовнішньому 
ринках та ступінь відповідності продукції їхнім вимо-
гам [14, с. 81]. Особливе значення при цьому має від-
працювання методики аналізу ринку біоенергетики в 
межах національної економіки, тобто внутрішньогалу-
зевого аналізу.

М. Портер наголошує на важливості початку галу-
зевої діагностики з характеристики варіантів стратегій 
основних конкурентів. Це дає змогу виділити в галузі 
стратегічні групи, тобто групи підприємств із поді-
бними варіантами стратегії. Як правило, є невелика 
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кількість стратегічних груп, що мають суттєві відмін-
ності в стратегії підприємств галузі [15]. На основі 
виокремлення стратегічних груп доцільно побуду-
вати їх графічне відображення у вигляді карти. Також 
М. Портер наголошує на необхідності детального ана-
лізу п’яти конкурентних сил із метою обґрунтування 
та розроблення бізнес-стратегії для суб’єктів ринко-
вих відносин [16]. Трансформації, що відбуваються 
у галузі виробництва біоенергетичної продукції та 
супутніх галузях, значимі для стратегії, якщо просте-
жується їхній вплив на чинники, що лежать в основі 
п’яти конкурентних сил. Інакше ці зміни важливі 
тільки в тактичному плані.

Аналіз еволюції розвитку ринку передбачає 
відповіді на питання: чи відбуваються на ринку 
зміни кожного елемента його структури? чи при-
зводить якась тенденція в галузі до зниження або 
підвищення бар’єрів мобільності, до посилення або 
ослаблення влади покупців або постачальників? 
Комплексний аналіз співвідношення всіх конку-
рентних сил і економічних причин їх дій дає змогу 
отримати відображення суттєвих проблем розвитку 
ринку. Слід приділяти увагу як ринковим нинішнім 
тенденціям, так і тим, що можуть стати доміную-
чими в майбутньому. 

Враховуючи важливість прогнозування розвитку 
ринку, бажано мати певні аналітичні інструменти, які 
допоможуть виявити модель імовірних галузевих змін. 
Умови функціонування галузі з погляду стратегічних 
наслідків найістотніше розрізняються за низкою осно-
вних параметрів: рівнем концентрації; ступенем зрі-
лості галузі; інтенсивністю міжнародної конкуренції в 
досліджуваному сегменті [15; 16]. Для обґрунтування 
перспектив розвитку ринку біоенергетики необхідно 
здійснити поглиблений аналіз на основі визначених 
параметрів, що характеризують основні типи умов 
функціонування ринків різних видів біопалива, за кож-
ним з яких визначено вирішальні аспекти структури 
галузі, найважливіші стратегічні проблеми, характерні 
стратегічні альтернативи та прорахунки. Для аналізу 
виділено п’ять найважливіших типів умов [15]. Важ-
ливим методом дослідження слід уважати експертне 
опитування, яке сприяє не лише визначенню якісних 

параметрів трансформацій, а й окреслює визначальні 
напрями розвитку. 

Особливості методологічних досліджень визна-
чають стратегічні альтернативи розвитку суб’єктів 
(виробництва біоенергетичної продукції та ринку 
біоенергетики в цілому). Наприклад, це стосується 
матричних методів. Концепція життєвого циклу 
галузі у своєму розвитку, як правило, послідовно 
проходить чотири стадії: зародження, зростання, зрі-
лість, спад. Сутність моделі ADL/LC полягає у тому, 
що окремий вид бізнесу суб’єкта господарювання 
може знаходитися на одній із зазначених стадій жит-
тєвого циклу, і, відповідно, його необхідно аналізу-
вати у межах цієї стадії, а потім на основі отрима-
них даних розробляти стратегію розвитку. Зазначені 
положення стосуються також усіх інших матричних 
методів (матриць БКГ, Мак-Кінсі тощо). Для досяг-
нення конкурентних переваг та формування ефек-
тивних стратегій розвитку суб’єкти господарювання 
повинні знати ринкову ситуацію, оцінювати рівень 
конкуренції та рівень власної конкурентоздатності за 
науковими методиками. 

Невід’ємним складником досліджень розвитку ринку 
є маркетингові дослідження. Нeобхідність рухaтися 
від вимог ринку, споживaчів, a нe від продукції, якa 
випускaється, визнaчaє логіку провeдeння мaркeтингових 
досліджeнь. Досліджeння ринку припускaє з’ясувaння 
його стaну і тeндeнцій розвитку, що можe допомогти 
виявити нeдоліки поточного положeння нa ринку і вия-
вити можливості й шляхи його поліпшeння [17, с. 32].

На основі теоретичних досліджень можна визна-
чити алгоритм необхідних наукових розробок та виді-
лити п’ять основних етапів їх проведення (рис. 3).

При цьому достовірність отриманих у процесі 
досліджень результатів значною мірою визначається 
тим, як застосований метод відповідає методологіч-
ному стандарту. 

Висновки. Методологічним підґрунтям вивчення 
питань розвитку ринку біоенергетики має бути сис-
темний підхід. У цьому контексті необхідно дослідити, 
по-перше, процес формування та розвитку ринку біо-
енергетики, а по-друге, суб’єкти ринкових відносин 
та їх взаємодію, до яких відносять: а) виробників усіх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування проблеми, цілей і завдань дослідження ринку біоенергетики 

Визначення основних методичних підходів, принципів, кількісних та якісних 
показників розвитку ринку, критеріїв ефективності розвитку 

Розроблення моделі або прогнозування розвитку ринку з урахуванням  впливу 
чинників мікро- і макросередовища 

Визначення таких умов розвитку, за яких відбуватимуться оптимальний розвиток ринку, 
задоволення потреб споживачів та досягнення належного рівня енергетичної безпеки 

Конкретизація напрямів та шляхів забезпечення відповідних умов на засадах маркетингу 

Рис. 3. Методологічний аспект алгоритму дослідження ринку біоенергетики
Джерело: розробка авторів
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видів біоенергетичної продукції; б) суб’єктів інфра-
структури; в) державу як регулятора ринкових відно-
син; г) кінцевих споживачів.

Необхідною умовою дослідження ринку є вра-
хування кількісних та якісних характеристик гло-
бального і національного середовища, чинників 
ендогенного та екзогенного походження, таких як: при-
родно-біологічні, що визначають потенціал сировин-
ної бази розвитку біоенергетики; науково-технічні, що 

характеризують наявну технологічну базу; соціально-
демографічні, що розкривають рівень компетенцій та 
знань; організаційно-економічні, що зумовлюють еко-
номічне підґрунтя розвитку суб’єктів виробництва біо-
енергетичної продукції та ін. Принципово важливим 
у методології дослідження є прогнозований та перед-
бачуваний цілеспрямований вплив на ринок та його 
суб’єктів, метою якого є стійкий розвиток системи, 
який би відповідав критерію оптимальності. 
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Постановка проблеми. У стратегії підвищення 
конкурентоспроможності економіки України, її депре-
сивних територій передбачено формування ефектив-
них мережевих виробничих систем, широке розповсю-
дження кластерних принципів організації виробничої 
взаємодії на регіональному рівні, що надає значні мож-
ливості як для підвищення конкурентоспроможності 
місцевого бізнесу, так і для підвищення ефективності 
економічної політики.

Концепція кластерного підходу не є новою для сві-
тової науково-практичної сфери у цілому та для Укра-
їні зокрема [2]. Проте саме кластери сьогодні доводять 
свою застосовність як інструменту спрямованого роз-
витку економіки регіону, посилення її конкурентоспро-
можності, побудови чи реструктуризації регіональних 
економічних підсистем, розв’язання територіальних 
соціальних проблем, проблем раціонального ресур-
совикористання тощо. Від самого початку розвитку 
кластерний підхід активно розглядався з позицій його 
застосування як складника регіонального управління. 
Актуальність управлінської інтерпретації кластерного 
підходу в умовах домінування посткейнсіанської тео-
рії регіональної політики суттєво посилює його від-
несення до «м’яких» регуляторно-інструментальних 
засобів впливу на об’єкти економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні 
десятиліття теорії та методології кластерного підходу 
присвячено досить велику кількість робіт. Серед них 
варто відзначити праці зарубіжних учених: Є. Дах-
мана, Є. Лімера, М. Портера, С. Розенфельда, Д. Сольє, 
І. Толенадо, Е.Дж. Фезера, В. Фельдмана, М. Енрайта та 
ін., у яких сформовано його класичні поняття.

Вітчизняні вчені за останнє десятиліття активно про-
довжили розвиток основних ідей кластерного підходу 
з позицій використання його переваг в умовах україн-
ської економічної та управлінської кон’юнктури. Сьо-
годні суттєва кількість досліджень учених-регіоналістів 
тією чи іншою мірою охоплює аспекти кластерного під-
ходу. Зокрема, внесок у розвиток його ідей здійснили 
праці: О. Амоші, Є. Бєльтюкова, В. Бєлінської, В. Бесє-
діна, З. Варналія, В. Геєця, О. Дейнеки, М. Долішнього, 
В. Демченка, С. Дорогунцова, Б. Корецького, О. Лапко, 
І. Лукінова, І. Мартиняка, А. Павлюка, А. Темченка, 
А. Турила, В. Хомякова, М. Якубовського та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення особливостей формування кластерів із 
позицій дослідження процесів у депресивних терито-
ріях, що допоможе забезпечити адаптацію до техно-
логічних і ринкових змін внутрішнього і зовнішнього 
середовища в Україні.

Виклад основного матеріалу. Стимулювання 
структурних зрушень у промисловості України потре-
бує застосування нових організаційних важелів, здат-
них забезпечити підвищення продуктивності праці, 
реструктуризацію промислового сектору зі збільшен-
ням частки високотехнологічних та наукоємних вироб-
ництв, зростання інноваційної активності підприємств 
та створення замкнених ланцюгів виробництва. Одним 
із найбільш ефективних способів досягнення цієї мети 
є застосування кластерного підходу до організації про-
мислового виробництва в депресивних територіях, 
який дає змогу поєднати науково-технологічний, інно-
ваційний та виробничий потенціали промисловості, 
сприяє створенню нового класу виробничих систем, 

що об’єднуватимуть ресурси та компетенції, недо-
ступні для окремих підприємств. 

Протягом останніх років у розвинених країнах світу 
усвідомлюється необхідність формування нової промис-
лової політики, заснованої на поєднанні активної ролі 
держави та ринкових механізмів, а також пошуку най-
більш ефективних інструментів та механізмів держав-
ного впливу на розвиток промислового комплексу [4].

Значного поширення під час формування державної 
політики розвитку реального сектору економіки набуває 
застосування кластерного підходу, суттєвою перевагою 
якого перед традиційним секторальним підходом є його 
комплексність: кластерна політика в депресивних терито-
ріях дає змогу досягати цілей не лише у сфері формування 
та розвитку промислових кластерів, а й у інших сферах 
державної політики: інвестиційній, інноваційній, соціаль-
ній, забезпечуючи досягнення найбільшого синергетич-
ного ефекту у стимулюванні економічного зростання.

Залежно від ролі держави в проведенні кластерної 
політики розрізняють такі підходи [1]: 

1) функціональна кластерна політика, за якої дер-
жава сприяє налагодженню співпраці між зацікавле-
ними сторонами та надає певну фінансову підтримку 
щодо реалізації проекту; 

2) підтримувальна кластерна політика, де функція 
держави доповнюється спрямуванням та підтримкою 
інвестицій в інфраструктуру кластера для стимулю-
вання його розвитку; 

3) директивна кластерна політика, коли підтриму-
вальна функція держави доповнюється проведенням 
спеціальних програм, які спрямовані на трансформа-
цію спеціалізації регіону через розвиток кластерів;

4) інтервенційна кластерна політика, коли держава 
разом зі своєю директивною функцією бере на себе від-
повідальність за подальший розвиток кластеру через 
надання трансфертів, субсидування, інші інструменти 
активного регулювання та формування його спеціалі-
зації в аграрній економіці.

Сьогодні в країнах Європи, Японії та Індії 65–70% 
підприємств є учасниками кластерів; близько 70% 
кластерних структур функціонує у промисловій сфері. 
У США в рамках кластерів працює більше половини 
підприємств, а частка створеного ними ВВП переви-
щує 60%. Повністю охоплена кластеризацією еконо-
міка скандинавських країн: Данії, Фінляндії, Норвегії 
та Швеції. Активно йде процес формування кластерів у 
Південно- Східній Азії та Китаї. Так, у Китаї нині пра-
цює більше 60 кластерів, у яких сконцентровано близько 
30 тис. компаній із більше ніж 3,5 млн. співробітників та 
рівнем продажів близько 200 млрд. дол. щороку. 

Загалом основні переваги кластеризації такі: 
1. Кластери підвищують продуктивність підпри-

ємств шляхом: 
а) кращого доступу до робочої сили та постачальників; 
б) доступу до спеціалізованої інформації; 
в) доповнюваності продуктів, які внаслідок цього 

стають привабливішими для споживачів; 
г) доступу до інституцій та суспільних товарів; 
д) кращої мотивації керівників; 
е) посилення зв’язків між продукуванням інновацій 

та їх упровадженням у виробництво. 
2. Кластери збільшують темпи інновацій і визнача-

ють їх напрям, що дає змогу створити фундамент для 
майбутнього економічного зростання. 
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3. Кластери стимулюють створення нових підпри-
ємств за рахунок таких чинників, як: а) помітніші ніші 
для нових підприємств; б) наявні необхідна сировина, 
комплектуючі частини та робоча сила; в) можливості 
венчурного підприємництва.

У ЄС сьогодні функціонує близько 2 тис. офіційно 
зареєстрованих кластерів, у яких працюють 38% зайня-
тих у всіх країнах ЄС. 150 з існуючих кластерів визнано 
кластерами світового рівня за показниками зайнятості, 
розмірами кластера та спеціалізацією. Останні дослі-
дження свідчать про те, що протягом 2013–2016 рр. 
33,3% фірм, які є членами кластерів, продемонстру-
вали зростання зайнятості більше ніж на 10%, тоді як 
поза кластерами такі показники зростання зайнятості 
зафіксовано лише у 18,2% фірм. 

Активна роль держави та наддержавних утворень 
(наприклад, ЄС) у формуванні кластерних мереж на 
сучасному етапі розвитку кластерів пояснюється необ-
хідністю залучення кваліфікованого персоналу та орга-
нізацій, які спеціалізуються на важливому для регіону 
або держави виді діяльності, а також залежністю інно-
ваційної діяльності підприємств від стану розвитку 
фундаментальної науки, яка є сферою відповідальності 
держави: частка державного сектору у витратах на 
дослідження та розробки у розвинених країнах Європи 
становить близько 40%. 

У переважній більшості країн кластеризація під-
тримується на державному рівні шляхом реалізації 
кластерної політики, під якою розуміють спільну 
діяльність органів державної влади та управління, 
установ та організацій наукового, виробничого, гро-
мадського та інших секторів, спрямовану на створення 
умов для формування нових кластерів в економіці. 
Національні програми кластеризації сьогодні має пере-
важна більшість країн ЄС. Зазвичай у них передбачене 
надання значної фінансової підтримки розвитку клас-
терів відповідно до національних стратегічних пріо-
ритетів (ключових технологій, пріоритетних секторів 
економіки тощо), яка спрямовується переважно на під-
тримку кластерного менеджменту, НДДКР та іннова-
ційних проектів. 

Поширеними є також регіональні та місцеві про-
грами кластеризації, перевагою яких є можливість ура-
хування індивідуальних специфічних особливостей 
діяльності кластерів під час побудови програми через 
налагодженість безпосереднього діалогу з учасниками.

Найпривабливішими для створення кластерів в 
Україні протягом останнього десятиліття залиша-
ються туристичний сектор, харчова промисловість 
(або АПК), важке машинобудування. Переважна біль-
шість українських кластерів перебуває на стадії ста-
новлення [6]. 

Про незрілість більшості промислових кластерів 
в Україні свідчать також відсутність стійких міжрегі-
ональних кластерних об’єднань та переважна концен-
трація промислових кластерів у межах окремих облас-
тей або районів. В Україні дотепер не сформовано 
загальнонаціональної стратегії розвитку кластерів, 
інтегрованої в інші види державної економічної полі-
тики. Відсутня нормативно-правова та інституційна 
база для реалізації кластерної моделі розвитку. Сьо-
годні розроблені проекти нормативно-правових актів 
із формування засад державної політики у сфері клас-
теризації залишаються незатвердженими. 

Серед них – проект концепції створення кластерів в 
Україні (2008 р.); проект концепції загальнодержавної 
цільової програми розвитку промисловості України до 
2017 р. (2008 р.); проект концепції Національної страте-
гії формування та розвитку транскордонних кластерів 
(2009 р.). Водночас протягом останніх років кластери-
зація стає одним із пріоритетів регіональної економіч-
ної політики в Україні: створення та розвиток кластерів 
визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях 
розвитку багатьох регіонів. Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 затверджено 
Державну стратегію регіонального розвитку на період 
до 2020 р., у якій ураховано пріоритети євроінтеграції, 
зміни зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регі-
онів протягом останніх років та нові ризики, пов’язані 
з анексією Російською Федерацією АР Крим і військо-
вим конфліктом на Сході України. 

Для виконання цієї Постанови було розроблено 
нові регіональні стратегії розвитку України, у бага-
тьох з яких передбачається застосування кластерного 
підходу до вирішення економічних проблем регіонів 
та забезпечення нової якості економічного зростання. 
Розвитку кластерної форми організації виробни-
чої діяльності приділено увагу у стратегіях розвитку 
15 областей України.

Аналіз регіональних стратегій свідчить про те, що 
переважна більшість областей України розглядає клас-
терну модель як інструмент для реалізації двох голо-
вних завдань – забезпечення ефективного розвитку 
АПК та розбудови інноваційної моделі у промисло-
вості, що визначено цілями застосування кластерного 
підходу у дев’яти та семи областях відповідно (табл. 1). 

Іншими зазначеними у стратегіях напрямами роз-
будови кластерної моделі є розвиток туристичного сек-
тору (у т. ч. «зеленого» туризму), стимулювання тран-
скордонного співробітництва, зміцнення потенціалу 
малого та середнього підприємництва (МСП) і розбу-
дова його інфраструктури, вирівнювання регіонального 
розвитку та вирішення проблем депресивних регіонів, 
становлення галузі альтернативної енергетики. 

Визначення пріоритетних напрямів кластеризації 
у багатьох областях не враховує специфіки промисло-
вого розвитку регіону, залишаючи поза увагою галузі 
промисловості з найбільшим потенціалом кластери-
зації та сформовані міжгалузеві кооперативні зв’язки 
(наприклад, суднобудування та морська індустрія у 
Миколаївській обл.) [5]. 

У багатьох стратегіях має місце просте дослівне 
копіювання цілей та стратегічних пріоритетів регіо-
нального розвитку зі стратегій інших регіонів, вклю-
чаючи пріоритетні напрями та сектори для створення 
та розвитку кластерів (насамперед щодо створення 
кластерів в АПК та розвитку підприємницького серед-
овища) депресивних територій. 

Важливою відмінною рисою кластера є його іннова-
ційна орієнтованість. Успішні кластери формують там, 
де здійснюється або очікується прорив у сфері техніки 
і технології виробництва з подальшим виходом на нові 
ринки збуту. Процеси ж кластеризації у вітчизняній 
економіці відрізняються некоординованістю дій, низь-
кою ефективністю вже створених мережевих структур, 
відсутністю стимулюючого середовища. 

Основними причинами слабкого розповсюдження 
таких процесів в Україні вважаємо: 
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– тривалу економічну і політичну кризу, пов'язану з 
трансформацією економіки країни, глобальною фінан-
совою кризою; 

– неефективне державне регулювання інноваційної 
сфери через механізми податкової, фінансової, митної, 
амортизаційної політики; 

– несинхронність у прийнятті та введені в дію зако-
нів, кодексів, підзаконних актів у правовому просторі 
інноваційної сфери країни, протиріччя в них, часті зміни 
і просто скасування нормативно-правових актів, відсут-
ність законодавчої підтримки процесів кластеризації; 

– різке скорочення державних замовлень і попиту 
на інноваційну продукцію, продукти, послуги, осо-
бливо у високотехнологічних видах діяльності: аеро-
космічній, оборонній, машинобудуванні, особливо 
суднобудуванні, електронній промисловості; 

– низький промисловий попит на продукцію з висо-
кою доданою вартістю; 

– слабку інноваційну активність промислових під-
приємств, особливо малих, тобто пасивність підприєм-
ців до змін в умовах високих ризиків і невизначеності 
у вітчизняній економіці; 

– найбільш активні види економічної діяльності наці-
онального господарства (транспорт, телекомунікації, 
хімічна і харчова промисловість) потреби у технічному 
переозброєнні, модернізації виробництва реалізовують 
переважно за рахунок імпорту машин, технологічного 
обладнання, устаткування, пристроїв тощо; 

– структуру власності, яка склалася у господар-
ському комплексі України, впливала і дотепер впливає 

на можливості самофінансування учасниками своєї 
інноваційної діяльності та їх доступу до кредитних та 
інших фінансових ресурсів.

Кластеризація економіки України стримується 
наявністю суб’єктивних чинників. Серед цих чинників 
стримування реалізації кластерних ініціатив особливе 
місце належить недосконалості чинного законодавства, 
а також відсутності концепції скоординованої кластер-
ної політики, яка б ураховувала особливості регіонів 
України, можливості розвитку наявного наукового 
потенціалу під час створення кластерів і потенційні 
труднощі у процесі реалізації кластерних проектів. 

Висновки. Недооцінювання потенціалу застосу-
вання кластерного підходу до забезпечення економіч-
ного розвитку депресивних територій та розбудови 
міжгалузевого співробітництва в регіонах із високим 
потенціалом кластеризації, а також ігнорування галу-
зево-секторальних особливостей територіального 
розвитку під час розроблення регіональних стратегій 
дають змогу зробити висновок про те, що спроби заді-
яти найкращі світові практики стимулювання регіо-
нального розвитку в Україні все ще дуже часто здій-
снюються з формальної, а не зі змістовної позиції.

У цілому формування і розвиток кластерів призво-
дять до інтегральних переваг: підвищення конкуренто-
спроможності економіки, активізації інноваційних про-
цесів і реальних механізмів узгодження інтересів влади, 
бізнесу, науки та освіти під час розроблення стратегії 
розвитку як на рівні окремого суб'єкта господарювання, 
учасника кластера, так і на рівні регіону й країни.

Таблиця 1
Застосування кластерної моделі у стратегіях розвитку регіонів України [3]

Мета Область Кількість 
областей

Збільшення ефективності 
агропромислового виробництва та 
реалізація потенціалу АПК

Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Чернівецька, 
Чернігівська

9

Запровадження інноваційної моделі 
розвитку у промисловості

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька

7

Зміцнення потенціалу МСП і розбудова 
його інфраструктури

Волинська, Полтавська, Чернівецька, Донецька, Львівська, 
Херсонська

6

Забезпечення розвитку рекреаційного 
потенціалу та туристичної галузі

Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська 4

Стимулювання транскордонного 
співробітництва та прикордонних 
територій

Вінницька, Закарпатська, Львівська 3

Зменшення диспропорцій розвитку в регіоні Донецька, Київська, Миколаївська 3
Забезпечення розвитку сектору 
альтернативної енергетики

Івано-Франківська, Чернігівська 2
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Панченко Н.Г. Корпоративна політика взаємодії залізничного транспорту та державних і регіо-
нальних органів влади. У статті окреслено чинники, що зумовлюють доцільність формування корпора-
тивної політики взаємодії залізничного транспорту та державних і регіональних органів влади. Досліджено 
особливості взаємодії залізничної галузі та органів влади. Виділено змістовні напрями корпоративної по-
літики щодо взаємодії залізничного транспорту з державними та регіональними органами влади. Окресле-
но організаційно-економічні положення формування корпоративної політики ПАТ «Українська залізниця» 
щодо взаємодії залізничного транспорту, державних і регіональних органів влади як основи для подальшого 
вдосконалення діяльності всього залізничного транспорту. Визначено результати, що очікуються від реалі-
зації запропонованої корпоративної політики.

Ключові слова: залізничний транспорт, регіональні органи влади, держава, взаємодія, корпоративна со-
ціальна відповідальність. 

Панченко Н.Г. Корпоративная политика взаимодействия железнодорожного транспорта, государ-
ственных и региональных органов власти. В статье обозначены факторы, обусловливающие целесоо-
бразность формирования корпоративной политики взаимодействия железнодорожного транспорта, а также 
государственных и региональных органов власти. Исследованы особенности взаимодействия железнодо-
рожной отрасли и органов власти. Выделены содержательные направления корпоративной политики по 
взаимодействию железнодорожного транспорта с государственными и региональными органами власти. 
Указаны организационно-экономические положения формирования корпоративной политики ПАО «Укра-
инская железная дорога» по взаимодействию железнодорожного транспорта, государственных и региональ-
ных органов власти как основы для дальнейшего совершенствования деятельности всего железнодорожного 
транспорта. Определены результаты, ожидаемые от реализации предложенной корпоративной политики.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, региональные органы власти, государство, взаимодей-
ствие, корпоративная социальная ответственность.

Panchenko N.G. Corporate policy on the interaction of rail transport, state and regional authorities. 
The article outlines the factors that determine the feasibility of forming a corporate policy for the interaction of rail 
transport, as well as state and regional authorities. Investigation of the features of the interaction of the railway in-
dustry and the authorities. The substantive directions of the corporate policy on interaction of the railway transport 
with the state and regional authorities are allocated. The organizational and economic provisions of the formation of 
the corporate policy of PJSC "Ukrainian Railways" on the interaction of rail transport, state and regional authorities 
as the basis for further improvement of the activity of all rail transport are outlined. The results are expected from 
the implementation of the proposed corporate policy.

Key words: railway transport, regional authorities, state, interaction, corporate social responsibility.

Постановка проблеми. Актуальність формування 
корпоративної політики взаємодії залізничного тран-
спорту, а також державних і регіональних органів 
влади визначається мінливими умовами зовнішнього 
середовища, передусім зростанням самостійності і від-
повідальності глав регіонів у питаннях адміністратив-
ного та господарського управління [1], а також впливом 
економічної кризи на розвиток регіонів і, як наслідок, 
на промислову базу клієнтів вітчизняного залізничного 
транспорту та появою нових завдань корпоративного 
розвитку ПАТ «Українська залізниця», що було визна-
чені і затверджені Стратегією розвитку залізничного 
транспорту [2] України.

Якісно сформована дієва корпоративна політика 
взаємодії залізничного транспорту та державних і регі-

ональних органів влади необхідна також залізничній 
галузі з погляду забезпечення ефективної реалізації 
корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «Укра-
їнська залізниця», що має велику кількість бізнес-оди-
ниць із розгалуженою структурою. Водночас досягти 
загальногалузевих результатів у взаємодії із зовнішнім 
середовищем на регіональному рівні в рамках обмеже-
ності ресурсів окремих вертикалей часто неможливо, а 
тому сформована корпоративна політика повинна дати 
можливість цілеспрямовано та послідовно використову-
вати всі ресурси ПАТ «Українська залізниця» для макси-
мізації результативності взаємодії з державними та регі-
ональними органами влади в різних регіонах України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зару-
біжні та вітчизняні вчені дослідили сутність взаємо-
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дії влади та бізнесу, обґрунтували оптимальні моделі, 
форми і типи їх співпраці. У цьому напрямі активно 
працювали А. Бержанір [4], В. Ойкен [5], Ю. Бокови-
кова [6], В. Федорін [7], А.Н. Шохин [8] та ін. 

Сьогодні дослідження теоретичних основ побу-
дови корпоративної політики та розвитку залізничного 
транспорту України досить популярні, їм присвячено 
цілу низку праць за авторством В. Диканя, Б. Остапюка 
[9], І. Токмакової [10], В. Овчиннікової [11] та ін.

Однак залишається невирішеною значна кількість 
наукових проблем щодо визначення ключових поло-
жень формування корпоративної політики взаємодії 
залізничного транспорту, державних і регіональних 
органів влади.

Формулювання цілей статті. Метою статті є окрес-
лення організаційно-економічних положень формування 
корпоративної політики ПАТ «Українська залізниця» 
щодо взаємодії залізничного транспорту, державних і 
регіональних органів влади як основи для подальшого 
забезпечення ефективної реалізації корпоративної соці-
альної відповідальності залізничним транспортом.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Українська 
залізниця» є соціально відповідальною компанією, 
що функціонує на території України. Регіональні філії 
та виробничі підрозділи залізничної корпорації діють 
у 24 областях держави та в комплексі забезпечують 
експлуатаційну діяльність залізничного транспорту 
країни. Публічне акціонерне товариство має складну 
корпоративну структуру, за допомогою якої забезпечує 
виконання дальніх та приміських пасажирських пере-
везень, вантажних перевезень, а також підтримку соці-
альної інфраструктури (фактично виконуючи державні 
функції у цій сфері).

В окремих регіонах України за пріоритетною участі 
залізничного транспорту реалізуються або реалізовані 
найбільші інвестиційні проекти, в яких також беруть 
участь як державні, так і регіональні органи влади.

ПАТ «Українська залізниця» відіграє найважли-
вішу роль у забезпеченні транспортної пов'язаності 
країни як у рамках міських агломерацій, так і на регіо-
нальному та міжрегіональному рівнях.

Окрім того, компанія є найбільшим платником 
податків у регіональні бюджети. Висока залежність 
регіонів від залізничної галузі зумовлена тим, що вона 
є найбільшим роботодавцем, забезпечуючи робочими 
місцями в середньому 1–2% працездатного населення 
більш ніж у половини суб'єктів України. 

Також компанія веде активну закупівельну полі-
тику, будучи одним із найбільших споживачів продук-
ції вітчизняних промислових підприємств, джерелом 
їхнього зростання, тим самим створюючи додаткові 
джерела бюджетних доходів. Замовлення ПАТ «Укра-
їнська залізниця» забезпечують у середньому ще 
0,1–1,5% зайнятості в регіонах України, особливо в 
центрах транспортного машинобудування.

Таким чином, корпорація є не тільки господарюю-
чим суб'єктом, що надає послуги у сфері транспорту та 
інфраструктури, а й забезпечує соціально-економічну 
стабільність і розвиток більшості регіонів країни. При 
цьому критично залежними від компанії є близько 
половини регіонів країни, які в разі припинення діяль-
ності, наприклад, пасажирського залізничного спо-
лучення очікує різкий сплеск соціально-економічної 
напруженості.

Особливістю зовнішнього середовища під час 
формування та реалізації регіональної політики ПАТ 
«Українська залізниця» є високий рівень централізації 
прийняття рішень в органах державної влади з питань 
реалізації великих інвестиційних проектів і питань 
регулювання транспорту. У зв'язку із цим регіональна 
політика залізничного транспорту не обмежена вза-
ємодією з регіональними органами влади і передбачає 
активну роботу з державними органами влади.

Залежність господарювання залізничного тран-
спорту від рішень регіональних органів влади поділя-
ється на пряму і непряму. Пряма залежність включає 
у себе: державне регулювання тарифів на приміські 
залізничні перевезення і компенсації з регіональних 
бюджетів, утрачених доходів перевізників від цього 
регулювання; отримання регіональних податкових 
пільг, узгодження землевідводення та будівництва 
супутньої інфраструктури; регіональні і муніципальні 
замовлення на послуги соціальних установ ПАТ 
«Українська залізниця» та ін. Непряма залежність про-
являється в загальній взаємодії з державними органами 
влади, станом ринку праці, розміром податків та ін.

Враховуючи високу ступінь взаємозалежності 
залізничного транспорту та державних і регіональних 
органів влади, об’єктивною необхідністю є побудова 
корпоративної політики взаємодії залізничного тран-
спорту та державних і регіональних органів влади, що 
зумовлює подальший розвиток галузі. Дана політика 
в межах вибраної концепції корпоративної соціальної 
відповідальності залізничного транспорту повинна 
мати у своїй основі комплекс цілеспрямованої діяль-
ності стратегічних бізнес-одиниць ПАТ «Українська 
залізниця», спрямованих на максимізацію результатів 
взаємодії залізничної галузі з державними та регіо-
нальними органами влади.

У корпоративній політиці основний акцент пови-
нен бути спрямований на співпрацю з органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування, а 
також інститутами громадянського суспільства, клі-
єнтами та партнерами ПАТ «Українська залізниця», 
успішність яких залежить від взаємодії з органами 
державної влади.

До основних і найбільш значущих для діяльності 
залізничного транспорту на регіональному рівні 
контрагентів належать: повноважні представники пре-
зидента України в регіональних округах, куратори 
розвитку регіонів в регіональних органах влади, тери-
торіальні підрозділи регіональних органів виконав-
чої влади, органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, інститути громадянського суспіль-
ства регіонального значення (регіональні відділення 
політичних партій та інших громадських організацій) 
та регіональні бізнес-спільноти.

У зв'язку із цим основними змістовними напрямами 
корпоративної політики щодо взаємодії залізничного 
транспорту з державними та регіональними органами 
влади повинні стати:

– формування сприятливого нормативно-правового 
середовища діяльності ПАТ «Українська залізниця» на 
регіональному рівні;

– підвищення фінансово-економічної результа-
тивності взаємодії ПАТ «Українська залізниця» з 
регіональними органами влади за рахунок повного 
покриття втрачених доходів від державного регулю-



55

Випуск 5 (48) 2018

вання діяльності залізничного транспорту на регіо-
нальному рівні;

– залучення регіональних інвестицій, регіональ-
ного замовлення і податкових пільг для реалізації про-
ектів розвитку ПАТ «Українська залізниця»;

– супровід поточної діяльності ПАТ «Українська 
залізниця» під час реалізації інфраструктурних проектів;

– залучення до цивільно-правового обігу майна 
ПАТ «Українська залізниця», визначеного до відчу-
ження на користь публічно-правових формувань;

– забезпечення ефективної реалізації заходів корпо-
ративної соціальної відповідальності ПАТ «Українська 
залізниця»;

– отримання регіональної підтримки діяльності 
ПАТ «Українська залізниця» щодо забезпечення без-
пеки на залізничному транспорті;

– залучення нових вантажів і нових клієнтів за 
рахунок взаємодії з регіональними органами влади у 
зв'язку з удосконаленням державного регулювання аль-
тернативних видів транспорту;

– інформаційний та електоральний супровід 
діяльності ПАТ «Українська залізниця» на регіональ-
ному рівні.

Враховуючи вищезазначене, ПАТ «Українська 
залізниця» потребує вдосконалення корпоративних 
механізмів взаємодії залізничного транспорту з дер-
жавними та регіональними органами влади.

На регіональному рівні, перш за все, необхідним є 
уточнення порядку участі підрозділів апарату управ-
ління ПАТ «Українська залізниця», його виробничих 
та регіональних підрозділів у питаннях взаємодії із 
зовнішнім середовищем. Зокрема, потрібне з’ясування 
ролі і місця заступників начальників регіональних 
філій (РФ «Південно-західна залізниця», РФ «Одеська 
залізниця», РФ «Південна залізниця», РФ «Донецька 
залізниця», РФ «Львівська залізниця», РФ «Придні-
провська залізниця») у взаємодії з регіональними орга-
нами влади. Ця функція була закріплена за ними від-
повідними положеннями і наказами, однак на практиці 
участь даних посадових осіб у взаємодії з органами 
влади є ситуативною і не носить системного, комплек-
сного характеру.

Серед інших проблем слід виділити таке. В умовах, 
коли відбувається створення вертикально інтегрованих 
структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця», 
спостерігається зміна ситуації в раніше відпрацьованій 
системі довіри і співпідпорядкованості між підрозді-
лами залізниць, органами державної та регіональної 
влади. Сьогодні представники регіональних органів 
влади самостійно шукають методи взаємодії з керівни-
ками регіональних структурних підрозділів, готують 
власних лобістів у середовищі керівників вітчизняної 
залізничної компанії.

У результаті централізації прийняття рішень щодо 
взаємодії з регіонами окремі суспільні організації 
стали повністю незалежно від залізниць взаємодіяти з 
органами влади, а також приймати рішення, що тягнуть 
серйозні іміджеві та політичні ризики для вітчизняного 
залізничного транспорту в цілому. Аналогічні ситуації 
були зафіксовані в діяльності ряду структурних під-
розділів та регіональних філій ПАТ «Українська заліз-
ниця» на регіональному рівні.

Крім того, у корпорації в цілому потрібно нала-
годити регулярний процес інформування та обміну 

даними за загальнокорпоративними напрямами полі-
тики взаємодії залізничного транспорту та державних 
і регіональних органів влади. Слід зазначити, що нині 
загальна картина діяльності підрозділів ПАТ «Укра-
їнська залізниця» в регіоні з питань, пов'язаних із 
зовнішнім середовищем, відстежується лише частково 
органами управління залізниць.

Відповіддю на дані виклики могло б стати створення 
системи міжрегіональних і регіональних координацій-
них рад ПАТ «Українська залізниця», що об'єднали би 
під керівництвом залізничної корпорації представни-
ків інших організацій залізничної галузі, органів дер-
жавної влади, вантажовідправників, наукових і громад-
ських організацій. І якщо на першому етапі створення 
зазначені координаційні ради могли бути сфокусовані 
здебільшого на питаннях координації взаємодії учас-
ників ринку вантажних перевезень залізничним тран-
спортом, то на другому (в міру зниження напруженості 
ситуації у вантажоперевезеннях) доцільно виносити 
питання взаємодії з органами влади.

У подальшому також необхідно уточнити питання 
координації роботи між системою міжрегіональних і 
регіональних координаційних рад ПАТ «Українська 
залізниця» та вертикаллю щодо взаємодії з органами 
влади, у тому числі спектр питань, що виносяться на 
їх розгляд і відповідної робочої групи на рівні апарату 
управління.

Важливою передумовою формування і реалізації 
корпоративної політики щодо взаємодії залізничного 
транспорту з органами державної та регіональної 
влади є концентрація прийняття більшості критично 
важливих для регіональної політики рішень (рішення 
щодо відчуження майнових об'єктів, рішення щодо 
виділення коштів у рамках інвестиційної програми 
та ін.) на рівні апарату управління ПАТ «Українська 
залізниця». 

У зв'язку із цим пропозиції щодо вдоскона-
лення діяльності всієї залізничної компанії в рам-
ках питань корпоративної політики щодо взаємодії 
залізничного транспорту з органами державної та 
регіональної влади, що не належать до сфери відпо-
відальності департаменту корпоративної соціальної 
відповідальності, вносяться зазначеним департа-
ментом на розгляд причетних підрозділів компанії в 
установленому порядку на підставі запропонованої 
вище політики та затверджених відповідно до неї 
програм стратегічних дій.

У результаті реалізації запропонованої корпора-
тивної політики очікуються такі результати: досяг-
нення пов'язаності в інформаційному та організацій-
ному плані всього комплексу завдань ПАТ «Українська 
залізниця» на регіональному рівні; вдосконалення 
бізнес-процесів із добудовою їх як на регіональному 
рівні, так і з урахуванням взаємодії з підрозділами 
апарату управління ПАТ «Українська залізниця»; 
забезпечення залучення необхідних ресурсів ПАТ 
«Українська залізниця» для реалізації цілей і завдань 
регіональної політики; закріплення елементів плану-
вання регіональної політики в масштабах ПАТ «Укра-
їнська залізниця».

Висновки. Запропонована корпоративна політика 
щодо взаємодії залізничного транспорту з державними 
та регіональними органами влади спрямована, перш за 
все, на формування прозорих для вищого керівництва 
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ПАТ «Українська залізниця» і суміжних виконавців 
основних напрямів регіональної політики.

Зазначені базові положення корпоративної полі-
тики повинні стати основою для розвитку нормативно-
регламентованої бази, що визначає методи і процедури 
взаємодії бізнес-одиниць ПАТ «Українська залізниця» 
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на всіх рівнях управління з регіональними та держав-
ними органами влади, а також створити підґрунтя 
для підвищення власної ефективності діяльності біз-
нес-одиниць і стратегічних функціональних напрямів 
діяльності вітчизняного залізничного транспорту від-
повідно до змін зовнішнього середовища.
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ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Повханич А.Ю., Казакова Л.О. Франчайзинг в Україні: особливості та перспективи розвитку. Стат-
тю присвячено кількісному та якісному аналізу економічного стану та головних економічних тенденцій роз-
витку вітчизняного франчайзингу. З’ясовано, що основними бар’єрами розвитку вітчизняних франчайзинго-
вих компаній є недостатня кількість відомих брендів та фінансові обмеження, що зумовлені недоступністю 
кредитування. Гальмування розвитку франчайзингу також відбувається через знецінення національної валю-
ти і недосконалість законодавчої бази. Виявлено, що вкладення коштів у розвиток франчайзингу в Україні з 
боку іноземних інвесторів може відбувається недостатньо активно через несумлінне ставлення до виконання 
договірних зобов’язань й інтелектуальної власності в нашій країні. Досліджено сфери діяльності, які є най-
перспективнішими для відкриття франшизи на вітчизняному ринку сьогодні, та доведено перспективність 
франчайзингу як можливого двигуна економіки України.

Ключові слова: франчайзинг; франчайзингова мережа, франчайзер, франчайзі, договір концесії.
Повханыч А.Ю., Казакова Л.О. Франчайзинг в Украине: особенности и перспективы развития. 

Статья посвящена количественному и качественному анализу экономического состояния и главных эконо-
мических тенденций развития отечественного франчайзинга. Установлено, что основными барьерами раз-
вития отечественных франчайзинговых компаний является недостаточное количество известных брендов 
и финансовые ограничения, обусловленные недоступностью кредитования. Торможение развития фран-
чайзинга также происходит из-за обесценивания национальной валюты и несовершенства законодательной 
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базы. Выявлено, что вложение средств в развитие франчайзинга в Украине со стороны иностранных инве-
сторов происходит недостаточно активно вследствие недобросовестного отношения к выполнению дого-
ворных обязательств и интеллектуальной собственности в нашей стране. Исследованы сферы деятельности, 
которые являются наиболее перспективными для открытия франшизы на отечественном рынке сегодня, и 
доказана перспективность франчайзинга как возможного двигателя экономики Украины.

Ключевые слова: франчайзинг; франчайзинговая сеть, франчайзер, франчайзи, договор концессии.
Povkhanych A.U., Kazakova L.O. Franchising in Ukraine: features and prospects of development. The 

article is devoted to the quantitative and qualitative analysis of the economic situation and the main economic trends 
of the development of domestic franchising. It is revealed that the main barriers to the development of domestic 
franchise companies are insufficient number of well-known brands and financial constraints due to inaccessibility 
of lending. The deceleration of franchising takes place also due to the depreciation of the national currency and the 
imperfection of the legislative framework. It was discovered that investing in the development of franchising in 
Ukraine by foreign investors may not be sufficient active due to the unfair attitude towards fulfillment of contrac-
tual obligations and intellectual property in our country. The areas of activity that are most promising for opening a 
franchise on the domestic market as of today are investigated, and the prospect of franchising as a possible engine 
of the Ukrainian economy is proven.

Key words: franchising, franchise network, franchisor, franchisee, concession contract.

Постановка проблеми. Посилення конкуренції на 
внутрішніх ринках і обмеження фінансових можливос-
тей призвело до скрутного становища малого та серед-
нього підприємництва в Україні. Щоб вижити в сучас-
них умовах, створюються різні види об’єднань, тому 
особливої актуальності набуває пошук нових ефектив-
них організаційно-правових форм господарювання. 
Сьогодні франчайзинг є однією з інноваційних форм 
організації та ведення бізнесу, що дає змогу підви-
щити ефективність малого бізнесу завдяки унікальній 
можливості об’єднувати переваги малого й великого 
підприємництва та вирішувати різні економічні про-
блеми. Це пов’язано з тим, що франчайзинг будується 
на стабільних, юридично визначених зв’язках і дає 
можливість компаніям зберігати свою господарську 
самостійність.

Франчайзинг може стати серйозним двигуном 
активного розвитку малого підприємництва в Україні. 
Франчайзинг дає змогу використовувати стандарти 
роботи, що існують у головній фірмі, й виплачувати 
винагороду. Зазначена бізнес-схема дає можливість без 
зміни структури власності і без залучення позикового 
капіталу значно збільшити ринкову пропозицію това-
рів чи послуг і, як результат, прибутковість бізнесу. 
Значний інтерес вітчизняного бізнесу до участі у фран-
чайзингових мережах зумовлює необхідність їх теоре-
тичного та практичного дослідження з погляду стану, 
особливостей та перспектив розвитку у вітчизняному 
підприємницькому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
носини франчайзингу були об’єктом аналізу таких 
зарубіжних авторів, як Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мен-
дельсон, Д. Стенворт. У вітчизняному науковому серед-
овищі досліджували проблему формування та розвитку 
франчайзингу Т. Григоренко, О. Корольчук, І. Бойчук, 
А. Виноградська, В. Денисюк, М. Макашева, А. Цират. 
Авторами детально проаналізовано сутність, види 
франчайзингу, але недостатньо вивченим залишається 
питання розвитку саме франчайзингових мереж.

Формулювання цілей статті. Представлена стаття 
присвячена кількісному та якісному аналізу стану та 
головних економічних тенденцій функціонування 
франчайзингових відносин у вітчизняній промисло-

вості з позицій закономірностей розвитку франчайзин-
гових структур як мереж, а також ідентифікації їхніх 
проблем та перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу. Іноземний досвід 
свідчить, що поліпшенню економічної ситуації в кра-
їнах значно сприяє малий бізнес, який у розвинутих 
країнах виробляє більше 50% ВВП, тоді як в Україні – 
лише близько 15–16% [1].

Франчайзингова форма мереж є досить привабли-
вою для вітчизняних підприємців. Відповідно до Термі-
нологічного словника Асоціації франчайзингу України, 
франчайзингова мережа визначається як «мережа точок, 
які використовують одну франшизу, й складається як 
мінімум із двох суб’єктів – франчайзера та франчайзі, 
які перебувають на різних рівнях правовідносин» [2].

Розвиток франчайзингу в Україні стримується 
цілою низкою чинників, основними з яких є: 

• недосконалість законодавчої бази; 
• відсутність у вітчизняних підприємців досвіду 

роботи в рамках франчайзингу;
• несумлінне ставлення до виконання договірних 

зобов'язань і чужої інтелектуальної власності;
•  низький рівень розвитку банківського кредиту-

вання [3].
Незважаючи на це, щорічно протягом п’яти після-

кризових років ринок франчайзингу продовжує зрос-
тати стрімкими темпами [4].

Динаміка кількості франчайзерів в Україні пред-
ставлена на рис. 1.

Аналіз діаграми на рис. 1 показує, що за тривалий 
період (15 років) лише в 2009 та 2014 рр. спостеріга-
лося скорочення кількості франчайзерів на 35% та 1% 
відповідно, що можна пояснити зниженням ділової 
активності у зв’язку з фінансовою кризою 2008 р. та 
суспільно-політичними подіями 2013–2014 рр. на сході 
та півдні України. Проте навіть у 2014 р., коли кіль-
кість франчайзерів скоротилася, кількість власників 
франшиз продовжувала зростати. Спеціалісти вважа-
ють, що в 2014 р. економічна криза відіграла позитивну 
роль для франчайзингу загалом, а виживання компаній 
у цей період залежало від їхньої здатності впроваджу-
вати істотні вдосконалення у свої бізнес-процеси. Опи-
тування суб’єктів підприємництва, що було проведене 
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Комерційною службою США спільно з Franchise Group 
та Асоціацією рітейлерів України, показало, що збіль-
шення обсягу загального щорічного доходу у франчай-
зерів відбувалося завдяки введенню нових продуктів 
або послуг (57% респондентів), вдосконаленню пози-
ціонування на ринку (43% респондентів), підвищенню 
оперативної ефективності на рівні окремих об’єктів 
(40%). Загалом протягом досліджуваного періоду кіль-
кість франчайзерів зростала. Найбільший її приріст 
(61%) був зафіксований у 2005 р.

Стійкість франчайзингової моделі бізнесу підтвер-
джують статичні дані про те, що серед усіх українських 
підприємств 77% приватних підприємців припиняють 
роботу на ринку після семи років, а після 10 років 
роботи на ринку залишаються лише 18%. У компаній, 
які працюють за договорами франчайзингу, ці показ-
ники набагато оптимістичніші: лише 8% підприємців 
припиняють роботу через п’ять років, а близько 90% 
зберігають ринкові позиції після 10 років роботи [4]. 

Втім, уважати франчайзинг винятково вигідним і 
абсолютно надійним бізнесом із мінімальними витра-

тами і ризиками – це помилка. Франчайзі розоряються 
не менше, ніж інші підприємці.

Середня статистика за останні п’ять років в Україні 
виглядає так:

• 20% франчайзі багато, старанно й успішно працю-
ють, насолоджуються своєю працею і добре заробляють;

• 50% працюють приблизно «виходять у нуль» із 
періодичним виходом на прибуток;

• 30% франчайзі розоряються і закривають точку 
вже протягом першого року після відкриття.

Варто зазначити, що вітчизняна статистика ще 
досить оптимістична, оскільки в Європі та США вона 
виглядає сумніше: розоряються в перший рік до 80% 
нових франчайзингових точок [5]. Щоб усвідомити 
масштаби проблеми, потрібно враховувати, що в США 
франчайзинг користується куди більшим попитом. 
Цьому віддають сили і час 80% підприємців, у країнах 
Європи – близько 67%, а в Україні він тільки набирає 
обертів і не сягає поки навіть 30% ринку [6].

У структурі франчайзингових компаній за видами 
економічної діяльності переважають роздрібна тор-

Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні за період 2001–2015 рр.
Джерело: складено за [4]

Рис. 2. Структура кількості франчайзингових точок  
за основними сферами функціонування франчайзингу в 2015 р. (%)

Джерело: складено за [4]
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гівля, діяльність у сфері ресторанного бізнесу та гро-
мадського харчування.

Більшість франчайзингових мереж, які працюють 
в Україні, складаються на більш ніж 70% із франчай-
зингових точок, тобто з компаній, які є юридично та 
господарсько самостійними суб’єктами, пов’язаними з 
головною компанією договором-концесією.

Переважання франчайзингових точок у всіх сферах 
пояснюється, з одного боку, привабливістю франчай-
зингу як бізнес-моделі, що забезпечує зниження витрат 
та ризиків, а з іншого – домінуванням декількох опера-
торів на ринку, що має ознаки олігополії.

Зокрема, у сегменті роздрібної торгівлі більше 60% 
торгових точок працюють під брендом п’яти найбіль-
ших франчайзерів: «Наша Ряба» (2 600 франчайзинго-
вих точок), «Гаврилівські курчата» (1 300 франчайзин-
гових точок), «Цифротех» (801 франчайзингова точка), 
«Том Фарр» (247 франчайзингових точок) і «Наш 
Край» (161 франчайзингова точка).

У секторі послуг майже 60% франчайзингових тор-
гових точок працюють під брендами трійки провідних 
франчайзерів: «Нова пошта» (2 060 франчайзингових 
точок), «Універсальна» (1 800 франчайзингових точок) 
і «Експрес-клінінг» (400 франчайзингових точок) [7].

У секторі громадського харчування та ресторанного 
бізнесу найбільший гравець – «Фаст Фуд Системз» – 
контролює майже 10% торгових точок через три фран-
шизи: «Піца Челентано» (163 франчайзингові точки), 
«Картопляна Хата» (21 точка) і «Яппі» (чотири точки).

Франчайзингові точки мають дещо обмежену само-
стійність у визначенні стратегії та стандартів діяль-
ності, але вони мають значну свободу в операційній 
діяльності й являють собою незалежних підприємців, 
які на партнерських засадах співпрацюють між собою 
та головною компанією. Отже, франчайзингові мережі 
компаній, що активно розвиваються в різних галузях 
економіки Україні, являють собою специфічний тип 
мереж, які близькі за своїми ознаками до ринкових 
міжфірмових мереж, оскільки складаються із самостій-
них суб’єктів, що мають можливість незалежного при-
йняття рішення з широкого кола господарських питань, 
специфіка координації діяльності яких полягає у наяв-
ності чітких умов співпраці, що пропонуються голов-
ною компанією – франчайзером через умови договору.

Особливістю роботи за схемою франчайзингу є 
використання франчайзі комерційної інформації (ноу-
хау) та ділової репутації франчайзера. Чинне законо-
давство України відносить ці поняття до об’єктів інте-
лектуальної власності, які не підлягають реєстрації, і 
надання можливості їх використання відбувається за 
договором концесії. Захист ноу-хау та ділової репута-
ції, згідно із законодавством, може відбуватися у різний 
спосіб, що зумовлює необхідність чіткого формулю-
вання умов франчайзингового договору, щоб уникнути 
проблем у разі необхідності правового захисту прав на 
зазначені об’єкти [8].

Сьогодні на вітчизняному ринку домінують укра-
їнські франшизи, вони контролюють 66% ринку, інші 
34% представлені іноземними компаніями [3]. Незва-
жаючи на домінуючу роль в Україні вітчизняних фран-
чайзерів, на території нашої держави представлені 
також франчайзингові мережі з Росії, Польщі, Нідер-
ландів, Франції, США, Німеччини, Великої Британії та 
інших країн. Більшу частину іноземних франчайзерів 

(25% від загальної кількості) все ще становлять росій-
ські компанії. Присутність в Україні іноземних ком-
паній як франчайзерів має певні позитивні наслідки. 
Функціонування іноземних франчайзерів дає змогу 
вітчизняним підприємствам із часом перейняти успіш-
ний досвід ведення діяльності в умовах франчайзин-
гових відносин, достатній для більш широкого розви-
тку договірної системи внутрішнього франчайзингу в 
Україні. Крім того, діяльність іноземних франчайзерів 
сприяє постачанню на вітчизняний ринок нових това-
рів і послуг [9]. 

У зв’язку з падінням курсу національної валюти, 
зниженням купівельної спроможності, ростом інфляції 
тощо вітчизняні компанії більшу зацікавленість про-
являють до ліцензій, ціна яких виражена у гривнях, а 
також до тих, які не потребують використання імпорт-
ного обладнання.

Міжнародні компанії з великою обережністю виби-
рають собі українських партнерів і віддають перевагу 
організації мережі власними силами, вкладаючи засоби 
в будівництво, купуючи функціонуючі об’єкти чи 
орендуючи їх. Таким чином, український ринок фран-
чайзингу, на думку спеціалістів, є одним із найбільш 
складних, що пояснюється зазначеною вище недоско-
налістю вітчизняного законодавства щодо франчайзин-
гової моделі бізнесу та особливостями вітчизняної під-
приємницької ментальності. Негативними ознаками 
останньої є схильність вітчизняних підприємців до 
порушень, насамперед, прав інтелектуальної власності 
та низький рівень економічної довіри.

Основним сегментами, в яких розвиваються фран-
чайзингові мережі в Україні, є ресторанний та готель-
ний бізнес, продаж споживчих товарів, автомобільні 
послуги, бізнес-послуги, послуги на ринку нерухо-
мості, побутові послуги.

Важливим стримуючим чинником розвитку фран-
чайзингу в Україні є низький рівень банківського кре-
дитування. В економічно розвинених країнах більшість 
фінансових установ має відділи, які займаються фінан-
суванням такої моделі підприємництва, адже вона вва-
жається найбільш удалою моделлю стартап-бізнесу. 
За даними Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA), 
середня рентабельність інвестицій за перші 10 років 
роботи для звичайних незалежних підприємств стано-
вить близько 300%, а для підприємств, що працюють 
на умовах франчайзингу, – більше 600%. Окрім того, 
кількість банкрутів серед франчайзингових підпри-
ємств становить менше 10% протягом перших трьох 
років роботи, тоді як серед незалежних підприємств – 
близько 90%. У цілому на ринку банківських послуг 
України практично відсутні програми фінансування 
франчайзингу. Причинами такої ситуації є підвище-
ний ризик неповернення кредитних коштів, а також 
відсутність практичного франчайзингового досвіду 
у позичальника. Банківськими пріоритетами під час 
фінансування франчайзингу є середні та великі ком-
панії аграрного сектору; міжнародні компанії; вітчиз-
няні компанії зі стабільними фінансовими показни-
ками та позитивною діловою репутацією. Варто також 
звернути увагу на той факт, що всі банки вимагають 
ліквідну заставу, наприклад депозит, нерухоме майно, 
нове обладнання тощо. При цьому практично нехту-
ючи вартістю бренда, що спричинено великою часткою 
суб’єктивності під час його оцінювання [10].
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Сьогодні законодавством України вже передбачено 
майже 500 видів діяльності в 75 галузях господарської 
діяльності, які доступні малому та середньому бізнесу. 
Однією з ключових проблем, які заважають сьогодні 
стрімко розвинути малий та середній бізнес на основі 
франчайзингу, є відсутність розуміння його суті учас-
никами ринку. Ця проблематика вирішується за раху-
нок удосконалення систем навчання навчальних закла-
дів та бізнес-освіти.

Висновки. Міжнародний досвід засвідчує, що 
франчайзингова модель є порівняно більш успішною і 
фінансово стійкою навіть в умовах криз. Це означає, що 
франчайзингові мережі в Україні будуть і надалі роз-
виватися. Спеціалісти прогнозують, що сьогодні осно-
вними франчайзинговими сегментами, де є певні пер-

спективи для розвитку, можуть стати ті, які випускають 
продукцію у середньому і нижче ціновому сегменті, 
не потребують коштовного іноземного обладнання, 
номінують стартові інвестиції у гривні й передбачають 
тривалі терміни їх повернення. За сферами діяльності 
традиційно найперспективнішими вважаються сфера 
роздрібної торгівлі, сфера ресторанного бізнесу та 
надання споживчих послуг, особливо для дітей. 

Світовим трендом у розвитку франчайзингових 
мереж є все більше їх розгалуження та зростання еко-
номічної ваги. Зусилля держави сьогодні мають спря-
мовуватися на усунення перешкод, що існують на 
шляху формування та ефективного функціонування 
франчайзингових мереж, насамперед у законодавчій та 
фінансовій сферах.
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Свидрук І.І. Розвиток вітчизняної науки як генеруючий чинник креативного прориву в еконо-
міці. У статті висвітлено основні шляхи ефективної розбудови вітчизняної наукової галузі як генератора 
креативного розвитку економіки. Показано, що стратегія розвитку вітчизняного наукового сектору має 
ґрунтуватися на принципах системності, спрямовуватися на доступність для вітчизняних науковців кре-
ативних ініціатив ЄС. Зазначено, що взаємодія науки і бізнесу дасть змогу технологічно переозброїти 
вітчизняні підприємства і підвищити їхню конкурентоспроможність. Доведено важливість організації на-
укових стажувань для молодих науковців, створення умов мотивування креативної діяльності в наукових 
установах, ініціювання програм повернення науковців в Україну. Запропоновано впроваджувати прозорі 
системи оцінювання наукової діяльності наукових установ, використовуючи сучасні інструменти та ін-
формаційні технології.

Ключовi слова: креативність, науково-технічні програми, дослідницька інфраструктура, конкуренто-
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Свидрук И.И. Развитие отечественной науки как генерирующий фактор креативного прорыва в 
экономике. В статье отражены основные пути эффективного развития отечественной научной отрасли как 
генератора креативного развития экономики. Показано, что стратегия развития отечественного научного 
сектора должна основываться на принципах системности, направляться на доступность для отечественных 
ученых креативных инициатив ЕС. Отмечено, что взаимодействие науки и бизнеса позволит технологиче-
ски перевооружить предприятия и повысить их конкурентоспособность. Доказана важность организации 
научных стажировок для молодых ученых, создания условий мотивации креативной деятельности в на-
учных учреждениях, инициирования программ возвращения ученых в Украину. Предложено внедрять про-
зрачные системы оценки научной деятельности научных учреждений, используя современные инструменты 
и информационные технологии.

Ключевые слова: креативность, научно-технические программы, исследовательская инфраструктура, 
конкурентоспособность, информационные технологии.

Svidurk I.I. The development of domestic science as a generator of a creative breakthrough in the economy.  
The article describes the main ways of effective development of the domestic scientific field as a generator of cre-
ative economic development. It has been shown that the strategy of development of the domestic scientific sector 
should be based on the principles of systemicity, aimed at the availability of creative initiatives of the EU to domes-
tic scientists. It is noted that the interaction of science and business will allow technologically re-equip domestic 
enterprises and increase their competitiveness. It is proved the importance of organizing scientific internships for 
young scientists, creating conditions for motivating creative activity in scientific institutions, initiating programs 
for the return of scientists to Ukraine. It is proposed to introduce transparent systems for evaluating the scientific 
activity of scientific institutions, using modern tools and information technologies.

Key words: creativity, scientific and technical programs, research infrastructure, competitiveness, information 
technologies.

Постановка проблеми. Системоутворюючим 
чинником зростання конкурентоспроможності націо-
нальної економічної системи у високотехнологічному 
світовому середовищі є комплексне оновлення її науко-
вого складника. На жаль, сьогодні в Україні спостеріга-
ються негативні тренди зниження наукоємності вироб-
ництва, які значною мірою спровоковані скороченням 
наукових кадрів та невідповідністю наукової інфра-
структури вимогам розвитку креативної економіки. 
Тому вивчення можливостей оздоровлення національ-
ної системи творчої взаємодії науки і бізнесу є акту-
альним завданням, покликаним подолати проблеми 
дисбалансу у стосунках між науковими організаціями і 
суб’єктами економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню окремих аспектів постіндустріалізацій-
них трансформацій економічних систем присвячено 
чимало наукових робіт сучасних економістів Так, слід 
відзначити вагомий внесок Ю. Бажала [1], Л. Височі-
ної [3], Л. Федулової [8], О. Шнипко [10] у вивчення 
теоретичних аспектів розвитку економіки знань; 
дослідження Т. Ткаченко [7], І. Ханіна [9] присвячено 
діяльності наукового сектору економіки; роботи Л. Без-
часного, Г. Монастирської [2] у галузі соціально-еко-
номічної організації наукового простору та ін., однак 
здебільшого вони мають фрагментарний характер і 
висвітлюють лише вузькоспеціалізовані аспекти про-
блематики творчої взаємодії науки і бізнесу.

Формулювання цілей статті. Мета статті – про-
аналізувати рівень креативного менеджменту націо-
нальної економічної системи та його особливості у 
високотехнологічних секторах і окреслити пріоритети 
розвитку наукового сектору для креативного онов-
лення реального сектору вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу. Науково-техноло-
гічний розвиток вітчизняної економіки як інструмент 
зростання загальної конкурентоспроможності України, 

є одним із державних пріоритетів співробітництва з ЄС. 
Водночас МОН України як відповідальний представник 
нашої держави у відповідних європейських комітетах 
сьогодні проявляє певну неспроможність щодо всеохо-
плюючої співпраці. Зокрема, висока активність зафік-
сована тільки у проектах «Горизонт 2020» і «Євратом». 

Серед значних інфраструктурних здобутків вітчиз-
няної науки слід відзначити створення національної 
дослідницько-цифрової інфраструктури, що поєднала 
мережеву діяльність УРАН і УарНЕТ, розбудову Укра-
їнського національного Гріду (мережа з розподілених 
обчислень), напрацювання у сферах платформ обробки 
даних і хмарних технологій, хоча Україна так і не при-
єдналася до Європейської хмари відкритої науки.

Підписання в 2016 р. НАН України рамкової угоди з 
підтримки дослідницької діяльності з Об’єднаним дослід-
ницьким центром Єврокомісії (JRC) стало початком 
співпраці в рамках пілотного проекту Стратегії розумної 
спеціалізації. Таким чином, вітчизняні науковці отри-
мали можливість користуватися загальноєвропейськими 
базами дослідницьких центрів European Organization 
for Nuclear Research та EuroFusion. Однак відсутність 
інституційної ініціативи щодо визнання на українських 
теренах Консорціуму з Європейських дослідницьких 
інфраструктур ускладнює науковцям перспективи опера-
ційної співпраці з Європейським Стратегічним Форумом 
із дослідницьких інфраструктур ESFRI. 

Новим порядком проведення атестації наукових 
установ, затвердженим КМУ України у липні 2017 р., 
до певної мірі здійснено спробу уніфікації положень 
державної атестації, що наближає її до вимог оціню-
вання наукових організації у європейських практиках. 
Тепер методика оцінювання ефективності діяльності 
наукових організацій включає науковий, науково-тех-
нічний та інноваційний складники [5]. Крім того, слід 
запровадити систему аудиту вітчизняної науки, яка 
би повністю ґрунтувалася на прийнятих в економічно 
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розвинених країнах критеріях оцінювання, що дасть 
змогу з’ясувати її реальний стан і розробити плани 
санації чи навіть ліквідації неефективних наукових 
установ. Водночас у вітчизняних наукових установах 
досі практично не надається уваги питанням розвитку 
творчо-наукового потенціалу працівників, не запро-
ваджено звичні в ЄС процедури заповнення вакансій, 

заснованих на офіційно визнаних досягненнях [4]. Так, 
законодавчо встановлені вимоги до керівника держав-
ної наукової установи передбачають лише вільне воло-
діння державною мовою, наявність наукового ступеня 
доктора наук чи доктора філософії та 10-річний стаж на 
відповідних посадах. На нашу думку, слід розробити 
і запровадити методики оцінювання наукових праців-

Рис. 1. Матриця узгодження цільових пріоритетів  
креативної перебудови економіки 

Таблиця 1
Напрями наукових досліджень, здатних забезпечити креативний прорив вітчизняної економіки

Галузь наукових досліджень Напрями НДР
Енергетичні технології – збереження ресурсно-енергетичного потенціалу;

– ядерні енергетичні системи;
– альтернативна енергетика

Біотехнології та сучасні аграрні технології – синтез речовин органічного походження;
– генетично модифіковані організми;

Новітні промислові технології – інженерія багатофункціональних тканин;
– роботизовані безпілотні транспортні засоби;
– новітні технології для харчової промисловості

Аерокосмічні технології – моніторинг геофізичних змін Земної кулі;
– безпілотні аерокосмічні технології

Радіоелектроніка – цифрова електроніка;
– кремнієва та фотонна електроніка;
– біо-, молекулярна та органічна електроніка

Інформаційно-комунікаційні технології – пошукові сервіси, дистанційний контроль;
– бізнес-додатки, хмарні технології;
– глобальний бездротовий Інтернет;
– супутникові технології

Медицина – телемедицина і нанотехнології в медицині;
– біологічно імітуючи імплантати;
– стовбурові клітини

Робототехніка – робототехніка;
– технології штучного інтелекту

Нові речовини та матеріали – функціональні наноструктури;
– композиційні матеріали;
– нановимірювання та аналізування

Рециркуляційні технології – системи рециркуляції води;
– повторне використання промислових і побутових відходів

Технології поширення знань – резервування масивів даних;
– системи виробництва й управління знаннями;
– запобігання стихійним лихам

Соціокультурні технології – креативні технології для розвитку соціальної інфраструктури
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Таблиця 2
Оперативні програми НАН України з наукового забезпечення економічного розвитку України [6]

Назва заходу
Термін 

виконання, 
роки

Очікувані результати

Енергетика та енергоефективність
Розроблення методів, альтернативних 
видів палива та енергії для підвищення 
енергоекологічних характеристик котлоагрегатів 
комунальної теплоенергетики 

2017-2020 Впровадження нового обладнання для зменшення 
витрат палива й екологічної безпеки відповідно до 
Директиви 2015/2193 ЄС

Створення системи моніторингу 
електромеханічних процесів в Об’єднаній 
енергетичній системі України

2017-2019 Впровадження пристроїв векторного вимірювання 
на системоутворюючих об’єктах ОЕС України

Розроблення технології спільного спалювання 
різних видів твердого палива (вугілля, біомаси 
тощо) на пиловугільних котлоагрегатах ТЕС 
України

2017-2021 Диверсифікація джерел палива, зниження викидів 
шкідливих речовини та підвищення ефективності 
роботи котлоагрегатів

Створення Міжнародного інформаційно-
демонстраційного центру впровадження 
технологій відновлюваної енергетики

2017-2020 Демонстрація та трансфер новітніх технологій 
використання відновлюваної енергетики та 
енергоефективних технологій. Інтеграція 
новітніх в існуючу енергетичну інфраструктуру 
України. Інформування щодо впровадження 
енергоефективних технологій відновлюваної 
енергетики в будівництві

Новітні матеріали для хімічних джерел струму: 
розроблення і тестування

2017-2019 Створення суперконденсаторів для запуску 
дизельних двигунів за будь-яких погодних умов та 
для збільшення ресурсу потужності безпілотних 
літальних апаратів

Розроблення математичних моделей та 
алгоритмів керування взаємодіючими 
транспортними потоками

2017-2020 Створення математичних моделей та алгоритмів 
для проектування транспортної мережі й організації 
дорожнього руху 

ІТ-технології
Перспективні матеріали для промисловості

Розроблення та створення в Україні 
виробництва високоміцних рейок для 
швидкісних залізничних магістралей із 
тривалим ресурсом експлуатації

2017-2019 Застосовування високоміцних рейок на 
швидкісних залізничних магістралях забезпечить 
збільшення у 2,5-3 рази терміну їх експлуатації на 
високонавантажених ділянках шляхів

Розроблення новітніх металогідридних 
матеріалів для отримання та акумулювання 
водню в технологіях відновлювально-водневої 
енергетики

2016-2020 Створення нових ефективних матеріалів, а 
також систем для збереження водню з метою їх 
використання в комплексі з воднево-кисневими 
паливними комірками

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та збереження навколишнього середовища
Забезпечення населення України високоякісною 
питною водою, очищення та знезараження 
стічних вод

2017-2020 Розроблені технології дадуть змогу одержувати 
якісну питну воду з водопровідної води 
централізованого водопостачання, прісних 
підземних вод, підземних вод із підвищеним 
солевмістом, шахтної і морської води

Розвиток методів і засобів очищення та 
запобігання хімічному забрудненню сфери 
життєдіяльності людини

2017-2019 Технологія ефективного зневоднення мулів для їх 
подальшої утилізації дасть змогу усунути загрозу 
забруднення у разі прориву загороджувальних дамб

Впровадження новітніх технологій ліквідації 
нафтохімічних забруднень у рамках Програми 
НАТО «Наука заради миру та безпеки»

2016-2017 Впровадження технологій підвищить екологічну 
безпеку територій, що зазнали забруднення. 

ників з урахуванням участі в міжнародних проектах і 
конференціях, індексів цитування в наукометричних 
базах, досягнень у сфері новітніх технологій, кількості 
зареєстрованих патентів тощо. 

В Україні дотепер не розроблено загальнодержавної 
стратегії розвитку науки і технологій, яка б узгоджу-
вала елементи вирішення проблем вітчизняної науки 
зі світовими концепціями науково-виробничої взаємо-
дії. Зменшення наукового потенціалу, впливу наукових 

досліджень на соціально-економічні процеси спричи-
няють суттєве креативно-технологічне відставання 
вітчизняної економіки від інших країн і становлять 
загрозу національній безпеці України. Отже, важливо 
розробити реальні напрями імплементації найкращих 
світових здобутків у сфері науково-технічної інтегра-
ції, зокрема у сферах розвитку високотехнологічних 
галузей, комерціалізації досліджень, експортоорієнто-
ваної інноваційної екосистеми (табл. 1).
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Основні причини неспроможності вітчизняної нау-
кової галузі забезпечити сучасні темпи технологічного 
оновлення економіки знаходяться в площині її стерео-
типної побудови за застарілими організаційними прин-
ципами, притаманними здебільшого перехідним еко-
номікам. Водночас на міжнародному рівні Україна вже 
визнана державою з ринковою економікою, що вимагає 
концептуального оновлення механізмів взаємодії науко-
вих і виробничих організацій для якісної трансформа-
ції промислового комплексу. Отже, визріла нагальна 
необхідність чіткого концептуального оформлення на 
найвищому державному рівні інституційних засад фор-
мування та реалізації стратегічних пріоритетів науково-
економічної співпраці з відповідними напрацюваннями 
щодо адекватних механізмів та інструментів її реалізації.

Під час розроблення пріоритетів науково-техніч-
ної перебудови вітчизняної економіки на вищому рівні 
державного менеджменту слід забезпечити цілеспря-
моване структурування коротко-, середньо- і довго-
строкових пріоритетних напрямів на галузевих та 
регіональних рівнях і на кожному ієрархічному рівні 
передбачити специфічні механізми реалізації, моніто-
рингу та поточного коригування. Матрична система 
взаємоузгодження пріоритетних цілей розвитку на 
регіональному і галузевому рівня за строками термі-
новості розв’язання поставлених завдань дасть змогу 
отримати неупереджене цільне бачення першочерго-
вості певних питань економічної чи соціальної спря-
мованості та уникнути дублювання завдань у межах 
концептуально подібних стратегічних цілей (рис. 1).

Важливо, щоб вибрані стратегічні пріоритети не набу-
вали рис політичної декларації, а органічно вписувалися 
у дизайн розвитку креативно-технологічних аспектів 
світової науки, охоплюючи питання екологізації промис-
ловості, проблем енергозбереження, створення конструк-
тивно новітніх матеріалів і технологій, соціально-зна-
чущих розробок у галузі біотехнологій і медицини, що 
забезпечить Україні додаткові євроінтеграційні переваги.

Започаткування прогнозно-аналітичної програми 
має бути спрямоване на пошук першочергових науко-
вих завдань забезпечення креативного прориву і, від-
повідно, конкурентоспроможності на світових ринках 
реальних секторів економіки України. Програмно-
цільові принципи організації прогнозування креатив-
них шляхів розвитку дадуть змогу узгоджувати її із 
загальнодержавними стратегіями розвитку економіч-
ного простору на всіх етапах. Сьогодні спостерігається 
певне переосмислення ролі науки у забезпеченні тех-
нологічного прориву. Зокрема, НАН України розробив 
перелік основних оперативних заходів із наукового 
забезпечення реалізації пріоритетів економічного роз-
витку держави (табл. 2).

Отже, підпорядкування науково-технічних розробок 
потребам креативного розвитку економіки, високий 
експортний потенціал вітчизняної економічної системи 
і певні напрацювання у сфері форсайтних досліджень 
дають підстави стверджувати про високу ефективність 
започаткування прогнозно-аналітичних заходів.

Висновки. Таким чином, основними напрямами 
осучаснення вітчизняної наукової галузі для забезпе-
чення економічного прориву сьогодні є:

– використання принципів системності під час побу-
дови загальнодержавної інтеграційної політики, її спря-
мування на доступність для вітчизняних науковців усіх 
можливих творчих і наукових ініціатив ЄС з урахуван-
ням інтересів та специфіки розвитку національної науки;

– посилення інструментів координованої взаємо-
дії науки і бізнесу, що дасть змогу суттєво підвисити 
рівень технологічного переозброєння вітчизняних під-
приємств і сприятиме підвищенню їх конкурентоспро-
можності як на вітчизняних, так і на світових ринках;

– розроблення прозорих і справедливих систем 
оцінювання наукової діяльності дослідників і наукових 
установ із використанням сучасних інструментів на 
основі інформаційних технологій; 

– оновлення матеріально-технічної бази наукових 
установ та розвиток науково-технічної інфраструктури 
для уможливлення проведення високотехнологічних 
і високоінтелектуалізованих наукових і прикладних 
досліджень, що дасть змогу нашій державі досягти 
цілі інформаційно-технологічного прориву і підси-
лить місце української науки у світовому науковому 
співтоваристві;

– організація наукових довгострокових стажувань 
у провідних вітчизняних і закордонних організаціях 
для найкращих молодих науковців, створення належ-
них умов мотивування роботи наукових кадрів в укра-
їнських наукових установах та програм повернення 
науковців в Україну;

– розроблення правового забезпечення комерціалі-
зації результатів наукових досліджень і розробок.

Системна реалізація євроінтеграційного напряму 
розвитку дасть змогу нашій країні повною мірою 
впроваджувати європейські принципи у визначення 
пріоритетів креативного розвитку національної еконо-
мічної системи, узгоджувати цільові наукові програми 
з науково-технічними програмами країн ЄС, забезпе-
чить українським дослідникам двосторонній доступ 
до баз даних єдиного цифрового ринку й європейської 
електронно-дослідницької інфраструктури шляхом 
створення національних вузлів. Подальші дослідження 
варто зосередити на проблемах ефективного оновлення 
дослідницької інфраструктури, обміні та комерціаліза-
ції професійних знань.
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Бірбіренко С.С., Труш І.М. Шляхи та напрями забезпечення економічної стійкості оператора 
зв’язку. У статті надано власне трактування поняття «економічна стійкість підприємства». Запропоновано 
розглядати процес управління економічною стійкістю оператора телекомунікацій у вигляді послідовного 
виконання декількох етапів. Розроблено з подальшою рекомендацією до практичного застосування орга-
нізаційно-економічний механізм управління економічною стійкістю оператора зв’язку. Визначено специ-
фічні особливості сфери зв’язку та інформатизації під час упровадження у діяльність операторів механізму 
управління економічною стійкістю. Виділено основні напрями вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління економічною стійкістю оператора зв’язку в сучасних ринкових умовах.
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Бирбиренко С.С., Труш И.Н. Пути и направления обеспечения экономической устойчивости опе-
ратора связи. В статье представлена авторская трактовка термина «экономическая устойчивость пред-
приятия». Предлагается рассматривать процесс управления экономической устойчивостью оператора 
телекоммуникаций в виде последовательного выполнения нескольких этапов. Разработан с дальнейшей 
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матизации при внедрении в деятельность операторов механизма управления экономической устойчиво-
стью. Определены основные направления усовершенствования организационно-экономического механизма 
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Birbirenko S.S., Trush I.M. Ways and directions to ensure the economic sustainability of a telecom op-
erator. The article presents the author’s interpretation of the term “economic sustainability of an enterprise”. It is 
proposed to consider the process of managing the economic stability of a telecommunications operator in the form 
of sequential execution of several stages. An organizational and economic mechanism has been developed to man-
age the economic sustainability of a telecom operator and is proposed for practical use. Highlighted the specific 
features of the sphere of communication and information when introducing into the activities of operators of the 
mechanism of management of economic sustainability. The main directions of improving the organizational and 
economic mechanism for managing the economic stability of a telecom operator in the current market conditions 
have been determined.

Key words: economic sustainability, strategy, economic security, organizational and economic mechanism, 
competitiveness, communications and informatization.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умо-
вах діяльність підприємств сфери зв’язку та інформати-
зації характеризується складністю перебігу бізнес-про-
цесів, що особливо загострюється в умовах жорсткої 
конкурентної боротьби, та появою нових форм роботи, 

нових цілей та ринкових відносин. У сучасному гос-
подарюванні фінансовий менеджмент має бурхливий 
характер, унаслідок чого виникають суперечності між 
складниками фінансової рівноваги та станом еконо-
мічного розвитку підприємства. Водночас бурхливий і 
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динамічний характер ринкового середовища, у якому 
функціонує оператор, спонукає його до пошуку шляхів 
і способів адаптації, щоб у кінцевому підсумку за умов 
будь-яких змін господарювання з подальшим впливом 
на фінансово-економічну стійкість зберегти й приско-
рити темпи економічного зростання. Саме тому осо-
бливої актуальності набуває необхідність вирішення 
питань щодо розроблення й обґрунтування шляхів та 
напрямів підвищення економічної стійкості оператора 
зв’язку (на прикладі ПАТ «Укртелеком») на довгостро-
ковий період із необхідністю реорганізації організа-
ційно-економічного механізму управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
розроблення теоретико-методологічних і практичних 
рекомендацій щодо забезпечення і підвищення рівня 
економічної стійкості підприємства вкрай важливими 
є здобутки вчених-економістів із питань стійкості та 
її інформаційно-аналітичного забезпечення. До най-
відоміших можна віднести І. Ансоффа, П. Друкера, 
Й. Шумпетера; серед вітчизняних і російських уче-
них – О. Амоша, І. Бланк, А. Воронкова, А. Козаченко, 
А. Поддєрьогін, М. Котляр, О. Ареф’єва.

Позитивно оцінюючи вагомі напрацювання із зазна-
ченої тематики, слід відзначити відсутність пропози-
цій щодо управління економічною стійкістю, тобто, на 
нашу думку, постає гостра необхідність у розробленні 
організаційно-економічного механізму управління 
економічною стійкістю саме для телекомунікаційних 
підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою статті є нау-
ково-методичне обґрунтування економічної стійкості 
оператора зв’язку (на прикладі ПАТ «Укртелеком») із 
розробленням організаційно-економічного механізму 
управління економічною стійкістю оператора зв’язку. 

Виклад основного матеріалу. Економічна стійкість 
є однією з найважливіших характеристик господарської 
діяльності підприємств будь-якої галузі економіки нашої 
держави й визначається як зовнішніми, так і внутріш-
німи чинниками. Серед внутрішніх чинників найбільше 
впливають на рівень економічної стійкості: мотивація 
та продуктивність праці, технологічні процеси, іннова-
ційні процеси, ритмічність виробництва, якість управ-
ління [1]. У результаті аналізу наукових праць певного 
кола вчених [1–4] ми дійшли висновку, що нині існує 
два види трактування поняття «економічна стійкість»: 
середовищний і фінансовий. Із позицій середовищного 
трактування не враховуються внутрішні чинники еко-
номічної стійкості, а з позицій фінансового економічну 
стійкість майже прирівнюють до економічної ефектив-
ності. На нашу думку, для підприємств сфери зв’язку 
та інформатизації необхідно орієнтуватися на ресурсно-
функціональний підхід до визначення сутності поняття 
«економічна стійкість». На основі цього підходу про-
понуємо представити процес управління економічною 
стійкістю оператора телекомунікацій у вигляді послі-
довного виконання таких етапів:

1) Здійснення всебічного моніторингу (діагнос-
тики) оператора на засадах економічного і фінансового 
аналізу.

2) Встановлення і визначення рівеня економічної 
стійкості оператора в сучасних ринкових умовах.

3) Визначення й оцінка стану ресурсного, техніко-
технологічного, інноваційного і кадрового потенціалу 
підприємства.

4) Визначення головної цілі та виокремлення кон-
кретних завдань з управління економічною стійкістю 
оператора.

5) Створення на підприємстві експертної групи з 
управління чинниками стійкості.

6) Розроблення методики оцінювання і програми 
реалізації резервів підвищення стійкості з подальшим 
їх упровадженням у діяльність оператора зв’язку (ПАТ 
«Укртелеком»).

7) Оцінка результатів реалізації зазначених методик 
і програм та визначення чи досягнуто стратегічні цілі 
економічної стійкості підприємства зв’язку в сучас-
ному ринковому середовищі.

8) За позитивних результатів продовження реалі-
зації впроваджених програм і методик з обов’язковим 
корегуванням у разі здійснення впливу зовнішнього 
або внутрішнього середовища.

Представлена поетапна послідовність дій дає змогу 
визначити сутність процесу управління економічною 
стійкістю підприємства як постійний цілеспрямова-
ний вплив суб’єкта управління на об’єкт управління 
(технічну, техніко-технологічну, економічну, організа-
ційну і кадрову системи) для використання потенціалу 
підприємств із метою забезпечення оптимальних або 
заданих параметрів економічної стійкості протягом 
життєвого циклу їх функціонування.

У процесі аналізу діяльності телекомунікаційних 
підприємств, зокрема ПАТ «Укртелеком», ми дійшли 
висновку, що управління виробництвом оператора 
зводиться до реакції (з подальшою адаптацією) на 
негативні коливання у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. Саме тому, на нашу думку, постає необ-
хідність у впровадженні в діяльність підприємства еко-
номічного прогнозування протікань бізнес-процесів. 
Для цього оператору необхідно використовувати цілий 
набір економіко-математичних моделей, на засадах 
яких можуть формуватися система методичного забез-
печення економічного прогнозування, а також система 
спостереження і контролю з паралельним моніторин-
гом зовнішнього середовища. 

Вищевикладене зумовлює необхідність розро-
блення з подальшою рекомендацією до практичного 
застосування організаційно-економічного механізму 
управління економічною стійкістю оператора сфери 
зв’язку та інформатизації.

Запропонований механізм містить декілька видів 
стратегій та службу забезпечення, функціональний 
механізм управління економічною стійкістю, тимча-
сові організаційні структури, регламентні системи.

Під час формування і подальшого функціонування 
запропонованого механізму забезпечення економіч-
ної стійкості оператора цілі, функції та організаційна 
структура наявної системи управління зазнають сут-
тєвих змін. Тому ми пропонуємо одночасно з наявною 
організаційною структурою підприємства створювати 
тимчасові організаційні структури, які підпорядковані 
власникам оператора, тим більше що організаційна 
структура ПАТ «Укртелеком» лінійно-функціональна 
і може бути реорганізована запропонованим чином. 
Повноваження та специфіка діяльності новоутворе-
ного підрозділу визначатимуться масштабом, характе-
ром та функціями механізму забезпечення довгостро-
кової економічної стійкості оператора, враховуючи 
специфічні особливості функціонування сфери зв’язку 
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та інформатизації України. Створена тимчасова органі-
заційна структура складатиметься з координаційної та 
робочих груп, які здійснюють управління продуктив-
ністю, використанням календарного і робочого часу, 
ритмічністю надання послуг, інноваційним процесом.

Запропонований механізм забезпечення економіч-
ної стійкості оператора зв’язку побудовано на засадах 
стратегічного забезпечення економічної стійкості під-
приємства. Тобто на умовах постійно здійснюваного 
моніторингу зовнішнього середовища економічна 
стійкість оператора виступатиме складником його еко-
номічної безпеки і повинна містити в собі досягнення 
найголовніших стратегій, а саме:

– техніко-технологічної стратегії (оскільки опера-
тор зв’язку є фондомістким підприємством і своєчасне 
оновлення виробничих потужностей із технологією 
надання конкурентоспроможних послуг є необхідною 
умовою ефективного функціонування);

– інноваційної стратегії;
– економічної стратегії;
– соціальної стратегії;
– організаційної стратегії.
Запропонований механізм забезпечення довго-

строкової економічної стійкості характеризується 
ієрархічною структурою. Послідовна схема дій дає 
змогу забезпечити довгострокову економічну стійкість 
підприємства.

Аналіз наукових праць [1–4] дає змогу стверджу-
вати, що переважна більшість учених указує на необ-
хідність підтримки потрібного запасу власних коштів 
для збереження самостійності та незалежності на 
підприємстві. Однак залучення в господарський обіг 
позикового капіталу дає змогу прискорювати процес 
оборотності коштів і процес розвитку матеріально-тех-
нічної бази темпами, які випереджають темпи нагро-
мадження для цих цілей власних фінансових ресурсів.

Управління економічною стійкістю підприємства є 
одним із найбільш значущих функціональних напря-
мів системи фінансового менеджменту, яка досить 
тісно пов’язана з іншими системами управління [2]. 
Управління економічною стійкістю підприємств є сис-
темою принципів і методів розроблення та реалізації 
управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням 
такого стану фінансових ресурсів, їх формуванням і 
розподілом, яка б дала змогу підприємству розвива-
тися на основі зростання прибутку та капіталу за збе-
реження платоспроможності та кредитоспроможності, 
а також забезпечення та підтримання фінансової рів-
новаги підприємства [3]. 

Управління економічною стійкістю оператора 
зв’язку із застосуванням запропонованого нами еконо-
мічного механізму може досягти необхідного резуль-
тату лише за поєднання доцільно спрямованого вза-
ємовпливу всіх його елементів. Для цієї мети він 
повинен відповідати таким вимогам:

– налаштованість кожного елемента економіч-
ного механізму на виконання властивого йому 
навантаження; 

– спрямовання дії всіх елементів економічного 
механізму, який забезпечує інтереси всіх суб’єктів 
фінансових відносин; 

– зворотний зв’язок усіх елементів економічного 
механізму різних вертикальних і горизонтальних 
рівнів; 

– своєчасність реакції елементів економічного 
механізму вищого рівня на зміни, які відбуваються під 
впливом елементів нижчого рівня. 

Зрозуміло, що розглянуті трактування поняття 
«економічний механізм управління» та його складових 
елементів є досить різноманітними, але, базуючись на 
цих висновках, пропонуємо авторську структуру меха-
нізму управління економічною стійкістю оператора 
сфери зв’язку та інформатизації.

Механізм управління економічною стійкістю опе-
ратора зв’язку повинен складатися з таких основних 
компонентів:

1. Елементи забезпечення, до яких слід віднести:
– інформаційно-аналітичне забезпечення;
– нормативно-правове забезпечення;
– програмно-технічне забезпечення;
– кадрове забезпечення.
2. Аналіз політики управління підприємством 

повинен складатися з таких видів політики:
– політики управління обсягами діяльності опера-

тора зв’язку; 
– політики управління активами;
– політика управління капіталом;
– політики управління грошовими потоками.
3. Вибір інструментів управління економічною 

стійкістю оператора має базуватися на:
– стратегії управління економічною стійкістю;
– методах управління економічною стійкістю.
4. Також необхідним аспектом у сучасних ринкових 

умовах є управління ризиками з такою послідовністю:
– виявлення ризику;
– вимірювання ризику;
– контроль ризику;
– моніторинг ризику.
5. Планування і прогнозування результатів управ-

ління економічною стійкістю.
6. Аналіз ефективності управління економічною 

стійкістю та розроблення практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управління економіч-
ною стійкістю оператора зв’язку.

Дослідивши механізм забезпечення економічної 
стійкості та його структурні елементи, можемо сфор-
мулювати визначення даного поняття. На нашу думку, 
сутність категорії «механізм забезпечення економічної 
стійкості підприємства» слід визначити як систему 
форм, методів, прийомів, важелів, норм і нормати-
вів, а також нормативно-правового, інформаційного, 
програмно-технічного та кадрового забезпечення, за 
допомогою яких на підприємстві досягається такий 
стан фінансових ресурсів, їх формування, розподілу 
та використання, що дає змогу підприємству розвива-
тися на основі зростання прибутку та капіталу за збе-
реження платоспроможності та кредитоспроможності 
в умовах допустимого рівня ризику.

В основі ефективного функціонування будь-якого 
економічного механізму лежить узгоджене, ціле-
спрямоване, взаємодоповнююче функціонування 
всіх складових частин механізму. Необхідно чітко 
сформулювати головну мету, для досягнення якої 
використовується економічний механізм. Головною 
метою механізму забезпечення економічної стійкості 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації є досяг-
нення економічної безпеки та стабільності їх функці-
онування і розвитку в поточному та перспективному 
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періодах. Процес реалізації визначеної головної мети 
механізму забезпечення економічної стійкості теле-
комунікаційних підприємств (зокрема, ПАТ «Укрте-
леком») повинен бути спрямований на вирішення 
таких основних завдань, як забезпечення оптимальної 
структури капіталу з позиції забезпечення можливос-
тей ефективного розвитку в довгостроковому періоді, 
постійної платоспроможності та ліквідності підпри-
ємства, тобто можливості своєчасно і в повному 
обсязі виконувати свої зобов’язання, максимальної 
рентабельності операційної, фінансової та інвести-
ційної діяльності, відповідності обсягу капіталу, що 
залучається, сумі потреби в активах, що формуються, 
збалансування грошових потоків підприємства, міні-
мальних витрат щодо залучення позикового капіталу 
підприємством.

Підприємства телекомунікаційної сфери порів-
няно з іншими підприємствами мають певні особли-
вості фінансово-господарської діяльності та механізму 
забезпечення фінансової стійкості. В умовах перехід-
ної економіки сформувалася інтегральна модель роз-
витку сфери зв’язку та інформатизації України, яка 
поєднує відносини, властиві класичній моделі зв’язку, 
а також моделям товариств працівників в аналогічних 
сферах послуг.

Особливості функціонування механізму забезпе-
чення економічної стійкості телекомунікаційних під-
приємств зумовлені колективною формою власності, 
багатогалузевою діяльністю та специфікою внутріш-
ньосистемних фінансових відносин. До характерних 
особливостей фінансово-господарської діяльності 
телекомунікаційних підприємств, що впливають на 
механізм забезпечення економічної стійкості, можна 
віднести такі: структуру власного капіталу, а саме 
наявність пайового капіталу; соціальну орієнтованість 
діяльності, що передбачає захист інтересів членів 
товариства; внутрішньогосподарські та внутрішньо-
системні фінансові взаємовідносини, що будуються як 
на засадах комерційного (господарського) розрахунку, 
так і на принципі взаємодопомоги та взаємопідтримки; 
специфіку використання чистого прибутку, частина 
якого спрямовується на виплату дивідендів, інші соці-
альні заходи для пайовиків, на утримання апарату 
управління споживспілок.

Дослідивши структуру механізму забезпечення 
економічної стійкості підприємства та особливості 
його функціонування на підприємствах сфери зв’язку 
та інформатизації, можемо виділити основні напрями 
його вдосконалення:

1) Покращення управління власними оборотними 
коштами, які є найбільш істотним чинником підви-
щення економічної стійкості підприємства. Страте-
гічними цілями такого управління мають бути: опти-
мізація обсягів, забезпечення ліквідності балансу, 
прискорення оборотності, забезпечення інфляційної 
захищеності, зниження вартості формування.

2) Активізація акціонера, тобто заохочення акці-
онера до активної участі в діяльності товариства. 
Необхідно, щоб акціонер вносив кошти і брав участь 
у діяльності товариства, а товариство, своєю чергою, 
компенсувало витрати акціонера у вигляді акціонерних 
виплат, дивідендів, знижок. 

3) Розроблення ефективної політики управління 
грошовими потоками, яка певною мірою залежить 
від організації оперативного фінансового планування. 
Специфічним прийомом такої політики може бути роз-
роблення платіжного календаря і касового бюджету. 

4) Створення системи фінансового контролінгу на 
підприємстві, що включає: визначення об’єкта контр-
олінгу; визначення видів і сфер контролінгу; фор-
мування системи пріоритетів показників, що контр-
олюються; розроблення системи кількісних стандартів 
контролю; побудову системи моніторингу фінансових 
показників; формування системи алгоритмів дій щодо 
усунення відхилень.

Висновки. Таким чином, особливості функціону-
вання механізму забезпечення економічної стійкості 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації зумов-
лені колективною формою власності, багатогалузе-
вою діяльністю та специфікою внутрішньосистем-
них фінансових відносин. Успішне функціонування 
механізму забезпечення економічної стійкості теле-
комунікаційних підприємств можливе лише за умови 
реалізації зваженої політики управління власними обо-
ротними коштами; активної участі акціонерів у діяль-
ності акціонерних підприємств; вибору ефективної 
політики управління грошовими потоками; організації 
внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.
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Постановка проблеми. Для сучасного історич-
ного етапу еволюції економічної сфери буття прита-
манне домінування двох інститутів: підприємницького 
типу ведення господарської діяльності та конкуренції, 
що набула своєї глобальної форми – гіперконкурен-
ції. За таких обставин суб’єкти господарювання для 

забезпечення можливості реалізувати власний еконо-
мічний інтерес, а також неперервний тип свого жит-
тєвого циклу поряд із ціновими та неціновими засо-
бами ведення конкурентної боротьби застосовують 
ще й такий їх вид, як організаційні. Світовий досвід 
господарювання свідчить про виникнення нових, осу-
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часнення наявних і відповідне значне розширення 
переліку типів і видових форм організаційних струк-
тур підприємництва, використання яких дає можли-
вість підприємствам із різним складом конкурентних 
переваг забезпечити необхідний рівень їхньої конку-
рентоспроможності. На жаль, зазначений емпіричний 
матеріал не опрацьований належним чином у тео-
ретичному аспекті. Проведений теоретичний аналіз 
сучасних напрацювань у галузі економічної науки дав 
можливість виділити три концепції, у яких досліджу-
ється зазначена проблема, зокрема: інтегрованих кор-
поративних структур, інтегрованих підприємницьких 
структур, об’єднань підприємств. Слід відзначити, 
що внаслідок методологічної неповноти проведених 
досліджень, низки онтологічних хиб і логічних поми-
лок розробникам кожної зі згаданих концепцій не вда-
лося вирішити зазначену проблему, а тому відповідна 
сукупність знань не набула форми розвинутої теорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кож-
ній із вищезгаданих концепцій вирішувалася одна 
проблема – визначення загального поняття абстрак-
тного явища, обсяг якого мав би охопити все різно-
маніття одиничних понять сучасних конкретних форм 
організаційних структур підприємництва. При цьому 
результати досліджень зводилися, головним чином, 
до пошуку сутнісної істотної ознаки поняття абстрак-
тного явища, що виконує логічну функцію «коорди-
нації (взаємного розташування)». У першій із пере-
ліку зазначених концепцій відігравала роль категорія 
«корпоративні структури», у другій – «підприємницькі 
структури», а в третій – «об’єднання підприємств». 
Хоча представлені категорії й виконали зазначену 
логічну функцію, розробникам цих концепцій так і 
не вдалося вирішити проблему розкриття змісту та 
сутності явищ, що досліджуються. Відповідні кате-
горії трансформувалися лише до рівня термінів. Для 
вирішення проблеми необхідно було б визначити такі 
засадні істотні ознаки явища, що здатні виконувати такі 
логічні функції, як «субординація» (підпорядкування) 
й «акумуляція» (включення у ціле). Тому у відповідних 
концепціях спостерігається відсутність тотожності між 
істотними ознаками родового поняття абстрактного 
явища та загальними ознаками одиничних понять кон-
кретних явищ. Тобто на компілятивній основі відбу-
лося включення останніх до обсягу першого поняття. 
Як наслідок, результати дослідження завершилися 
на рівні формулювання дефініцій загального поняття 
явища й одиничних понять його видових форм, а також 
їх групування, що було зроблено на аксіоматичній, а 
не логічній методологічній основі. У тому числі від-
повідні умовисновки стосуються і такої мікроеконо-
мічної системи, як стратегічний альянс, що введена як 
видова форма до обсягу загального поняття абстрак-
тного явища до всіх згаданих концепцій.

Щодо такого явища, як стратегічний альянс, дослі-
дження, головним чином, завершені в межах кожної зі 
згаданих концепцій на рівні емпіричного результату. 
Останнє знайшло відображення у його ідентифікації 
через розкриття змісту відповідного терміну, а також 
описі історичного досвіду застосування цієї видо-
вої форми мікроекономічної системи в господарській 
практиці. Дослідження на теоретичному рівні, що 
відповідають нормативним методологічним вимогам 
(вивчення явища як «предмету», «процесу», «у відно-

синах із зовнішнім середовищем»), не були проведені 
розробниками жодної з відповідних концепцій. Вирі-
шення цього питання й є нагальним.

Формулювання цілей статті. З урахуванням наяв-
ності вище зазначеної проблеми, а також оцінки резуль-
татів отриманих раніше іншими науковцями, цілі статті 
сформульовані автором так: 1) провести аналіз змісту 
дефініції поняття явища «стратегічний альянс», визна-
ченого у відповідних концепціях; 2) визначити зміст 
поняття конкретного явища «стратегічний альянс»; 3) 
сформулювати дефініцію поняття явища «стратегічний 
альянс». Під час вирішення зазначених цілей автором 
використано такі методологічні засоби проведення тео-
ретичного дослідження: порівняльного аналізу, катего-
ріального аналізу, системного аналізу, сходження від 
абстрактного до конкретного й узагальнення.

Виклад основного матеріалу. У концепції інте-
грованих корпоративних структур можна зустріти 
два варіанти дефініції поняття «стратегічний альянс»: 
1) «форма інтеграції ресурсів партнерів, за якої вони 
для захоплення і розширення ринків мають урахувати 
взаємні інтереси і розподіляти ризики для досягнення 
спільних стратегічних цілей» [1, с. 70]; 2) «…домов-
леність незалежних фірм щодо досягнення визначе-
ної комерційної цілі для отримання синергетичного 
ефекту та розвитку взаємодоповнюючих ресурсних 
потенціалів компаній» [2, с. 336]. Слід констатувати, 
що ці варіанти дефініції явища розрізняються як сти-
лістично, так і змістовно. Якщо для першого варіанту 
притаманна наявність певного логічного зв’язку між 
ім’ям поняття та змістом його визначення, то в альтер-
нативному цей зв’язок навіть не простежується.

Щодо першого варіанту дефініції стратегічного 
альянсу основні зауваження стосуються визначення: 

1) загальної ознаки цього явища як «форми інтегра-
ції ресурсів партнерів». Є принципове протиріччя між 
буттєвою природою цієї ознаки та явищем, яке вона 
ідентифікує. Зокрема, інтеграція – це процес, тоді як 
стратегічний альянс – організаційна структура, тобто 
об’єкт, а отже, останнє не може бути видовою формою 
першого. Крім того, не зрозуміло, які власні ресурси 
члени альянсу повинні інтегрувати. Отже, можна зро-
бити висновок, що загальна ознака визначена хибно;

2) основної істотної ознаки стратегічного альянсу, 
яка полягає у наявності у його членів спільних стра-
тегічних цілей щодо захоплення та розширення рин-
ків. Слід відзначити, що відповідні цілі визначаються 
та реалізуються у межах будь-якої з розглянутих вище 
економічних (господарських) структур у процесі їхньої 
діяльності. Таким чином, представлена істотна ознака 
не здатна ідентифікувати стратегічний альянс як 
окреме явище.

Щодо другого варіанту дефініції стратегічного 
альянсу основні зауваження стосуються визначення:

1) загальної ознаки цього явища, яка взагалі від-
сутня. Наслідком цієї ситуації є те, що не можна зро-
зуміти логічний зв’язок між поняттями «стратегічний 
альянс» й «інтегровані корпоративні структури»;

2) основних істотних ознак. Перша з них стосу-
ється причини виникнення стратегічного альянсу – 
внаслідок «домовленості незалежних фірм». Поняття 
«домовленість» не є загальновживаним і загально-
прийнятним у науковій економічній термінології, а 
тому було б необхідно спочатку, дотримуючись нор-
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мативних методологічних вимог щодо проведення 
наукового дослідження, розкрити його онтологічний 
зміст – як предмету, процесу, відносин із зовнішнім 
середовищем. Друга істотна ознака стосується «досяг-
нення визначеної комерційної цілі», заради якої ство-
рюється альянс, але зазначений вид господарських 
цілей притаманний будь-якому суб’єкту господарю-
вання. Крім того, незрозумілий причинно-наслідковий 
зв’язок між досягненням зазначеної цілі й отриманим 
«синергетичним ефектом» і «розвитком взаємодопов-
нюючих ресурсних потенціалів компаній», що домов-
ляються про створення стратегічного альянсу. Пред-
ставлені істотні ознаки як окремо кожна з них, так і в 
сукупності не дають можливості ідентифікувати стра-
тегічний альянс як самостійне економічне явище.

На підставі аналізу обох варіантів дефініцій стра-
тегічного альянсу можна зробити висновок, що автори 
не зуміли розкрити зміст поняття відповідного явища 
та на формальних підставах включили його до складу 
видових форм інтегрованих корпоративних структур.

У концепції інтегрованих підприємницьких струк-
тур можна зустріти чотири варіанти дефініції поняття 
«стратегічний альянс», зокрема: 1) «…співробітни-
цтво двох або більшої кількості організацій, у процесі 
якого його учасники використовують сильні сторони 
для досягнення спільних стратегічних цілей» [3, с. 59]; 
2) «…аналог синдикату у фінансовій галузі (інвести-
ційній, банківській, страховій)» [4, с. 119]; 3) «…угода 
щодо кооперації двох або більшої кількості підприємств 
для досягнення певних комерційних цілей, отримання 
стратегічного ефекту завдяки об’єднанню та взаємодо-
повненню стратегічних ресурсів компаній» [5, с. 163]; 
4) «союзи цього виду розповсюджені серед усіх типів 
компаній, але особливо серед великих фірм, які праг-
нуть забезпечити собі конкурентні переваги в глобаль-
ному масштабі» [6, с. 770]. Таке різноманіття визначень 
можна пояснити відсутністю серед авторів єдиної пози-
ції щодо виявлення та виокремлення основних як загаль-
них, так й істотних ознак цієї організаційної структури.

Як загальну ознаку поняття «стратегічний альянс» 
визначено у порядку варіантів дефініції, що ця органі-
заційна структура являє собою:

1) окрему форму «співробітництва двох або біль-
шої кількості організацій. Такий вибір загальної 
ознаки є хибним, бо не відповідає природі стратегіч-
ного альянсу як економічного явища. Співробітництво, 
як і альтернативна щодо нього конкуренція, є формами 
процесу взаємодії господарюючих суб’єктів, тоді як 
стратегічний альянс належить до видових форм орга-
нізаційних структур. Отже, відповідна ознака має сто-
суватися певного класу цих структур, поняття про який 
має бути загальним щодо одиничного поняття «страте-
гічний альянс»;

2) «аналог синдикату». На підставі цього поло-
ження поняття «синдикат» та «стратегічний альянс» 
слід кваліфікувати як тотожні, що не відповідає еконо-
мічній природі цих мікроекономічних систем. Отже, 
невірно визначена загальна ознака;

3) окрему форму «угоди щодо кооперації» певної 
кількості підприємств. Але кооперування як окрема 
форма процесу організації суспільного виробництва 
передбачає встановлення економічних відносин між 
технологічно спорідненими підприємствами щодо 
виготовлення кінцевої продукції. При цьому перед-

бачається укладання не однієї угоди, що юридично 
неможливо, а низки угод між окремими підприєм-
ствами в межах відповідного технологічного лан-
цюжка виготовлення кінцевої продукції. Необхідність 
в утворенні організаційної структури, функціонування 
якої передбачає відповідний тип господарського меха-
нізму, що забезпечує координацію діяльності кооперо-
ваних підприємств, не виникає, тому що ці відносини 
ефективно регулюються ринковим механізмом. Отже, і 
цей варіант визначення загальної ознаки стратегічного 
альянсу доводиться визнати хибним; 

4) окрему форму «союзу», тобто об’єднання під-
приємств. Із цього приводу слід зазначити, що наве-
дене положення суперечить визначенню стратегічного 
альянсу як видової форми інтегрованих підприємниць-
ких структур, тому що зазначена організаційна струк-
тура підприємництва належить до систем сумативного 
типу, а інтегрована структура – до цілісного типу. 
Отже, цей варіант визначення поняття «стратегічний 
альянс» необхідно вважати суперечливим і недостат-
ньо обґрунтованим.

Що стосується визначених істотних ознак, то слід 
надати перевагу четвертому варіанту дефініції поняття 
«стратегічний альянс» над попередніми, для яких 
характерні нечіткість і загальність, що не дає змоги 
виокремити це явище як самостійне. З останнього варі-
анту визначення істотних ознак видно, що: учасниками 
стратегічного альянсу є не всі підприємства великого 
розміру, а лише ті, які належать до класу міжнародних 
підприємств; завдяки використанню цієї організацій-
ної структури кожний з її учасників може забезпечу-
вати необхідний або бажаний рівень власних конку-
рентних переваг. Отже, стратегічний альянс має ознаки 
підприємницької організаційної структури, але не має 
ознак інтегрованої, тому що належить до економічних 
систем сумативного типу.

На підставі зазначеного вище можна зробити 
висновки, що авторами було: 1) взагалі не розкрито або 
розкрито лише частково і суперечливо зміст поняття 
«стратегічний альянс» як окремого економічного 
явища мікрорівня; 2) необґрунтовано включено відпо-
відну організаційну структуру до класифікації інтегро-
ваних підприємницьких структур.

У концепції об’єднань підприємств, на відміну від 
попередньо розглянутих, стосовно дефініції поняття 
«стратегічний альянс» між її розробниками немає від-
мінностей, зокрема сутність поняття цього явища тлу-
мачиться як «…угода про кооперацію двох або більше 
незалежних фірм для досягнення певної комерційної 
мети, для отримання синергії об’єднаних взаємодопов-
нюючих стратегічних ресурсів компаній» [7, с. 191]. 
Порівняльний аналіз цієї дефініції з відповідними 
визначеннями цього явища у двох альтернативних кон-
цепціях дає підстави стверджувати, що дефініція понять 
«стратегічний альянс», яка представлена у концепції 
об’єднань підприємств, була запозичена з концепції 
інтегрованих підприємницьких структур (третій варіант 
дефініції). Поряд із цим наявна відмінність, яка стосу-
ється змісту основної загальної ознаки поняття явища, 
згідно з якою стратегічний альянс тлумачиться як 
окрема видова форма об’єднання підприємств, а не інте-
грованих підприємницьких структур. Необхідно відзна-
чити, що ця відмінність має сутнісне значення, тому що 
вказує на приналежність відповідної форми до систем 
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сумативного типу, а отже, на відміну від альтернативної 
концепції у зазначеному варіанті дефініції забезпечено 
логічний зв’язок підпорядкування між загальним й оди-
ничним поняттями. Зазначене положення вже є необхід-
ною підставою для включення стратегічного альянсу до 
класифікації об’єднань підприємств.

Стосовно істотних ознак поняття «стратегічний 
альянс» необхідно зазначити, що автори концепції 
об’єднань підприємств допустили аналогічні онто-
логічні хиби, як і їхні опоненти. Зокрема, відповідні 
істотні ознаки свідчать про те, що стратегічний альянс 
не має ознак організаційної структури, а отже, не може 
належати до обсягу поняття «об’єднання підприємств». 
Ця суперечність між загальною й істотними ознаками 
в дефініції поняття відповідного явища є свідченням 
того, що авторам не вдалося повною мірою розкрити 
його зміст, а також що у них не було достатніх під-
став для обґрунтування включення цієї організаційної 
структури до класифікації об’єднань підприємств.

Як видно з результатів аналізу дефініції поняття 
«стратегічний альянс», представленого у трьох аль-
тернативних концепціях сучасних господарюючих 
організаційних структур, відповідне явище є загаль-
новизнаним фактом економічної дійсності й водночас 
незавершеною в теоретичному плані науковою гіпоте-
зою економічної науки. Дискусійний характер сукуп-
ності її окремих положень зумовлений не тільки і не 
стільки тим, що стратегічні альянси є порівняно новим 
явищем економічної сфери буття, а скоріше недостат-
нім фокусуванням наукових досліджень на онтологіч-
ній проблематиці цього виду об’єднань підприємств, 
а також неналежним рівнем узагальнення та система-
тизації вже напрацьованого матеріалу. Вагомим тому 
підтвердженням є помітна суттєва контрастність у під-
ходах різних груп економістів-науковців до розуміння 
економічної природи стратегічних альянсів, визна-
чення їхньої економічної сутності й істотних ознак. 
Для того щоб дати онтологічну повну оцінку поняття 
явища, слід визначити причини виникнення цього еко-
номічного феномену, чітко окреслити його характерні 
сутнісні істотні ознаки, які, своєю чергою, зумовлюють 
специфіку цілей застосування та сфери використання 
цієї форми об’єднання підприємств, а отже, відрізня-
ють її від інших форм, а також визначити особливості 
мотивації участі певного типу підприємств у складі 
стратегічних альянсів.

Поява стратегічних альянсів пов’язана з утвер-
дженням у господарській практиці на всіх рівнях еко-
номічної сфери буття такого феномена, як глобальні 
міжнародні підприємства, для яких власний характер 
діяльності виступає засадною конкурентною перева-
гою порівняно з будь-яким суб’єктом господарської 
діяльності. За таких обставин конкурувати з ними, 
навіть традиційним транснаціональним корпораціям, 
із використанням уже апробованих з арсеналу методів 
цінової та нецінової конкуренції, а також організацій-
них засобів ведення конкурентної боротьби, просто 
неможливо. Традиційні транснаціональні корпорації 
будь-якого масштабу господарської діяльності про-
грають глобальним міжнародним підприємствам: у 
розмірах, а отже, й можливості мобілізації економіч-
них і фінансових ресурсів для ведення господарської 
діяльності; в ефекті масштабу виробництва; у рівні 
трансакційних витрат; у науково-технічному потенці-

алі; у рівні та масштабах диверсифікації виробництва; 
у можливості поєднання в логістичному ланцюжку 
всіх видів логістики (закупівельної, виробничої та збу-
тової); у можливості застосування більш ефективно 
стратегічних методів управління, у тому числі у питан-
нях інноваційного й організаційного розвитку, а також 
конкурентної політики.

Об’єднання підприємств як специфічна орга-
нізаційна базисна інновація потенційно може бути 
використане лише традиційним транснаціональними 
корпораціями як дієвий засіб забезпечення можли-
вості ведення успішної конкурентної боротьби з їх 
потужними опонентами, нейтралізуючи вищезазна-
чені конкурентні переваги глобальних міжнародних 
підприємств. Водночас уже відомі форми об’єднання 
підприємств (картель, консорціум, кластер, перехрес-
ний холдинг, промислово-фінансова група) з урахуван-
ням їхньої специфіки вирішити відповідні завдання 
нездатні. Проблема стосується не просто стратегічного 
управління, а стратегічного управління у довгостро-
ковій та специфічній формі – стратегії економічного 
розвитку в глобальному просторовому аспекті всього 
середовища економічної сфери буття. Таким чином, 
постає організаційна проблема забезпечення координа-
ції не окремих видів або груп господарської діяльності 
підприємств, а всіх її видів, і не просто будь-яких під-
приємств, а підприємств, господарська діяльність яких 
здійснюється у масштабах світового економічного 
простору. Ще одна важлива особливість стратегічних 
альянсів полягає у тому, що економічний потенціал та 
масштаби господарської діяльності міжнародних під-
приємств не потребують участі держави ні на етапі 
створення, ні на етапах функціонування цієї форми 
об’єднання підприємств. Стратегічний альянс віді-
грає роль інституційного чинника забезпечення про-
цесу економічного розвитку, але вже на рівні не націо-
нальних, а світових економічних систем. Необхідність 
виникнення й існування зазначеного явища також була 
передбачена та теоретично обґрунтована у загальній 
економічній теорії Ф. Перру. Зокрема, явище подібне 
до стратегічного альянсу ідентифікується терміном 
«вісь розвитку» [8, с. 98]. Зазначені теоретичні поло-
ження були використані як вагомі підстави для форму-
лювання в онтологічно іншій редакції як змісту, так і 
дефініції поняття «стратегічний альянс».

Вирішення теоретичного питання, щодо якого 
загального поняття абстрактного явища одиничне 
поняття «стратегічний альянс» знаходиться у від-
ношенні підпорядкування, було здійснене на основі 
порівняння понять зазначених явищ у методологіч-
ному контексті їхнього змісту як «предмету», «про-
цесу», «у відносинах із зовнішнім середовищем». Про-
ведене дослідження дало підстави зробити висновок, 
що поняття «стратегічний альянс» належить до обсягу 
поняття «об’єднання підприємств». При цьому слід 
зазначити, що тлумачення автора цієї статті поняття 
«об’єднання підприємств» кардинально відрізняється 
від положень, які представлені у концепції «об’єднань 
підприємств», зокрема у визначенні: загальних та 
істотних ознак відповідного поняття; видової форми 
процесу розширеного відтворення суспільного вироб-
ництва, дія якого призводить до виникнення цього 
явища; типу господарського механізму, що забезпе-
чує його функціонування; способу утворення; місця 
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у складі систем мікрорівня економічної сфери буття. 
У стислій формі зазначені відмінності можна проілю-
струвати через дефініцію поняття «об’єднання підпри-
ємств» і схему класифікації економічних систем мікро-
рівня, що представлено на рис. 1.

Сутність поняття «об’єднання підприємств» визна-
чається як видова форма мікроекономічної системи 
сумативного типу з ознаками організаційної струк-
тури, що утворюється групою підприємств на основі 
відносин співробітництва з метою забезпечення пев-
них умов здійснення окремо кожним із них підприєм-

ницької діяльності шляхом консолідації їхніх конку-
рентних переваг.

Порівняльний аналіз істотних ознак змісту поняття 
«об’єднання підприємств» і загальних ознак поняття 
«стратегічний альянс» у методологічному контексті 
оцінки їх як «предмету» дає підстави стверджувати, що 
вони тотожні. Зокрема, як об’єднання підприємств, так 
і стратегічний альянс утворюються підприємствами та 
належать до систем сумативного типу (особливість їх 
полягає у тому, що цілі функціонування системи під-
порядковуються цілям її складових елементів, а не 

Рис. 1. Класифікація економічних систем мікрорівня
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навпаки як у систем цілісного типу, до яких належить 
у тому числі підприємство). Крім того, вони мають 
ознаки організаційної структури, тому що елементи 
системи пов’язує організаційний вид економічних від-
носин, який зумовлений необхідністю забезпечення 
координації певних видів їх діяльності. До того ж як 
об’єднання підприємств, так і стратегічний альянс 
мають спільні риси в таких ознаках, як: відсутність 
наявності певного місця у суспільному поділі праці; 
відсутність у суб’єкта економічних відносин власного 
інтересу та мотиву для здійснення господарської діяль-
ності; підпорядкованість у своїй діяльності інтересам 
підприємств, що утворили відповідне об’єднання; 
договірний характер утворення; відсутність власного 
єдиного майна; відсутність наявності розрахункових 
рахунків у комерційних банках; відсутність можли-
вості ведення самостійного балансу; відсутність пра-
вової обособленості; відсутність економічної свободи 
у здійсненні своєї діяльності; спільне прийняття учас-
никами об’єднання управлінських рішень на основі 
консенсусу; відсутність майнової відповідальності; 
тимчасовий характер функціонування.

Щодо істотних ознак поняття «стратегічний 
альянс», які до того ж для поняття конкретного явища 
відіграють ще й роль сутнісних, то вони були визначені 
на підставі:

a) мети створення: 1) особливості галузевої спеці-
алізації учасників об’єднання – мають одну галузеву 
спеціалізацію, якій притаманний мультигалузевий 
характер. Останнє зумовлене специфікою підприємств, 
що є членами стратегічного альянсу, – це транснаціо-
нальні корпорації (міжнародні підприємства). Підпри-
ємствам цього виду притаманний мультидівізійний 
тип організаційної структури, для якого характерне 
поєднання у складі їхньої виробничої структури кор-
пусного, комбінатського, а також конгломеративного 
елементів: 2) особливості розміру підприємств-учас-
ників – належать до підприємств великого розміру; 
3) особливості місця та ролі, яку посідають та віді-
грають члени об’єднання на галузевому ринку, – нале-
жать до середньої групи підприємств галузі; 4) осо-
бливості просторових меж охоплення економічного 
середовища здійснення господарської діяльності учас-
никами об’єднання – світові; 5) особливості типу про-
цесу суспільного відтворення учасників об’єднання – 
економічний розвиток;

b) мети функціонування: 1) особливості об’єкту 
координації – процес розширеного відтворення 
спільно створеного комплексу специфічних економіч-
них ресурсів, що забезпечують необхідний рівень кон-
курентоспроможності кожного з учасників об’єднання; 
2) особливості типу економічних інновації – глобальні, 
базисні, піонерні.

Порівняльний аналіз змісту поняття «об’єднання 
підприємств» і поняття «стратегічний альянс» у мето-
дологічному контексті оцінки їх як «процесу» також 
дає підстави виокремити для них спільні засадні інсти-
тути. Зокрема, це стосується: 1) видової форми процесу 
розширеного відтворення суспільного виробництва, 
дія якого призводить до виникнення цих явищ – про-
цес об’єднання; 2) способу їх утворення – консолі-
дації; 3) типу господарського механізму, що забезпе-
чує їх функціонування – координаційний механізм; 
4) основних принципів створення та функціонування – 

добровільності входження; балансу інтересів членів 
об’єднання; підпорядкованості діяльності об’єднання 
інтересам його членів; консенсусу у прийнятті управ-
лінських рішень підприємствами, що входять до 
складу об’єднання; 5) основних функцій – визначення 
цілей функціонування об’єднання підприємств, прав 
та обов’язків його учасників, а також їх легітимізація в 
угоді (договорі), що укладається між підприємствами, 
які утворюють відповідну організаційну структуру; 
координація господарської діяльності або окремих її 
видів, підприємств, які увійшли до складу учасників 
об’єднання підприємств, щодо реалізації цілей, зафік-
сованих в угоді про створення зазначеної організацій-
ної структури; захист у повному обсязі прав та інтер-
есів кожного з підприємств, які увійшли до складу 
об’єднання підприємств, на основі контролю над вико-
нанням членами зазначеної організаційної структури 
обов’язків щодо забезпечення її функціонування.

Особливість розкриття змісту поняття «страте-
гічний альянс» у такому методологічному аспекті, 
як «процес», полягає у наявності власної моделі тех-
нології функціонування координаційного механізму. 
Зокрема, для цієї видової форми об’єднання підпри-
ємств притаманна модель «використання спільно 
створеного учасниками об’єднання комплексу спе-
цифічних економічних ресурсів», яка дає можливість 
використати наявні у них конкурентні переваги та 
забезпечити реалізацію їхнього власного економічного 
інтересу кожному окремо. До характерних особливос-
тей цієї моделі технології функціонування координа-
ційного механізму доцільно віднести такі: 1) об’єкт 
координації діяльності учасників об’єднання – процес 
розширеного відтворення спільно створеного комп-
лексу специфічних економічних ресурсів, що забез-
печують необхідний рівень конкурентоспроможності 
кожного з учасників об’єднання; 2) просторові межі 
охоплення економічного середовища здійснення гос-
подарської діяльності учасників об’єднання – світові; 
3) розмір підприємства учасників об’єднання – під-
приємства великого розміру; 4) галузева спеціалізація 
учасників об’єднання – мають однакову галузеву спе-
ціалізацію; 5) місце та роль учасників об’єднання на 
галузевому ринку – належать до середньої групи під-
приємств галузі; 6) фаза життєвого циклу учасників 
об’єднання – оновлення; 7) тип процесу суспільного 
відтворення учасників об’єднання – економічний роз-
виток; 8) характер типу та складу видових форм еконо-
мічних інновацій учасників об’єднання – мають поді-
бні тип і склад видових форм економічних інновацій; 
9) тип економічних інновацій учасників об’єднання – 
базисні, глобальні, піонерні; 10) склад видових форм 
економічних інновацій учасників об’єднання – товарні, 
технічні, технологічні, організаційні, управлінські, 
соціальні й екологічні; 11) суб’єкти ініціювання ство-
рення об’єднання – міжнародні підприємства.

Завершальним етапом розкриття змісту поняття 
«стратегічний альянс» було визначення характеру 
його відносин із зовнішнім середовищем. Схематично 
зв’язки відповідного явища з економічними явищами 
мікрорівня представлені на рис. 1. На підставі резуль-
татів проведеного категоріального аналізу були отри-
мані такі висновки: 1) співвідносними щодо поняття 
явища «стратегічний альянс» є поняття таких явищ, 
як «мікроекономічна система», «мікроекономічна сис-
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тема підприємництва» й «об’єднання підприємств»; 
2) загальним щодо нього є поняття «об’єднання під-
приємств»; 3) поняття видових форм об’єднання під-
приємств щодо відповідного поняття знаходяться у 
відношенні як порівнювані несумісні співпідпорядко-
вані; 4) поняття видових форм інших типів мікроеко-
номічної системи підприємництва щодо відповідного 
поняття знаходяться у відношенні як безвідносні непо-
рівнювані; 5) поняття явища «підприємство» щодо 
поняття «стратегічний альянс» є співвідносним, а 
також знаходяться щодо нього у відношенні як порів-
нюване несумісне співпідпорядковане.

Отримані умовисновки за результатами дослі-
дження поняття явища «стратегічний альянс» у вище 
зазначених методологічних аспектах дали змогу сфор-
мулювати його дефініцію так: це окрема видова форма 
об’єднання підприємств, яка створена групою транс-
національних корпорацій для координації їхньої госпо-
дарської діяльності щодо співробітництва у створенні 
глобальних базисних піонерних інновацій як засобу 
забезпечення процесу економічного розвитку кожного 
із цих міжнародних підприємств.

Висновки. На основі проведених досліджень зро-
блено такі висновки та визначено напрями подаль-
ших досліджень: 1) результати аналізу змісту дефіні-
ції поняття явища «стратегічний альянс» засвідчили, 
що серед науковців відсутня узгоджена позиція щодо 
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визначення його сутності як окремої видової форми 
мікроекономічної системи; 2) поняття явища «стра-
тегічний альянс» перебуває у відношенні підпоряд-
кування до поняття такого типу мікроекономічної 
системи, як «об’єднання підприємств»; 3) поняття 
«об’єднання підприємств» знаходиться у відношенні 
до поняття «мікроекономічна система» як особливе 
до родового; 4) об’єднання підприємств – це видова 
форма мікроекономічної системи сумативного типу з 
ознаками організаційної структури, що утворюється 
групою підприємств на основі відносин співробітни-
цтва для забезпечення певних умов здійснення окремо 
кожним із них підприємницької діяльності шляхом 
консолідації їхніх конкурентних переваг; 5) страте-
гічний альянс – це окрема видова форма об’єднання 
підприємств, яка створена групою транснаціональ-
них корпорацій для координації їхньої господарської 
діяльності щодо співробітництва у створенні глобаль-
них базисних піонерних інновацій як засобу забезпе-
чення процесу економічного розвитку кожного із цих 
міжнародних підприємств; 6) подальші дослідження 
доцільно зосередити на методичних питаннях оцінки 
підвищення рівня конкурентоспроможності міжна-
родних підприємств у разі входження їх до складу 
стратегічного альянсу, а також нормативного визна-
чення порядку утворення зазначеної форми об’єд-
нання підприємств. 
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Постановка проблеми. Одним зі шляхів забезпе-
чення конкурентоспроможності є обґрунтування сис-
теми чинників, серед яких слід виокремити логістику 
як значущий чинник конкурентної спроможності торго-
вельного підприємства в умовах сучасної їх конвергенції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню окремих теоретичних і практичних питань 
упровадження логістики на підприємствах різних 
галузей присвячено роботи Б. Анікіна, В. Апопія, 
Г. Армстронга, Л. Балабанової, Дж. Блайта, В. Бонда-
ренка, О. Виноградової, В. Вонга, А. Гаджинського, 
А. Германчук, В. Гончаренка, Ф. Котлера, І. Маркіної, 
Л. Міротіна, Ю. Неруша, М. Окландера, В. Перебий-
носа, В. Пілюшенко, Г. Плахути, В. Сергєєва, Дж. Сон-
дерса, Л. Фролової та ін. Проте, незважаючи на вагомі 
напрацювання, недостатньо уваги приділяється дослі-
дженню логістики як елемента стратегічного управ-
ління діяльністю торговельного підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є визначення системи чинників забезпечення конкурен-
тоспроможності торговельного підприємства. Доціль-
ність зазначеного полягає у можливості підвищення 
ефективності функціонування торговельних підпри-
ємств шляхом упровадження логістики та дослідження 
її через взаємозв’язок з іншими чинниками.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи про-
блему конкурентоспроможності підприємства погляду 
системи чинників її забезпечення, слід зупинитися 
на різних підходах до визначення конкурентоспро-
можності підприємства та її взаємозв’язку із впливом 
логістики як однієї з технологій торгівлі на забезпе-
чення такої важливої економічної категорії.

За визначенням М. Портера, конкурентоспромож-
ність підприємства – це можливість досягати кон-
курентних переваг й утримувати їх у певних сферах 
[1, с. 208]. О. Савчук указує, що конкурентоспромож-
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ність підприємства проявляється у можливості в про-
цесі суперництва досягати найкращих результатів у 
певній діяльності, сфері функціонування [2, с. 58]. 
Г.Л. Багієв, Н.К. Мойсеєва, С.В. Нікіфорова пропо-
нують таке визначення конкурентоспроможності під-
приємства: «Конкурентоспроможність – це реальна 
та потенційна здібність підприємства з урахуванням 
набутих для цього можливостей проектувати, виро-
бляти і здобувати в конкретних умовах товари зі своїми 
споживними характеристиками, більш привабливими, 
ніж товари конкурентів» [3, с. 145].

За визначенням П. Дойля [4, с. 23] конкурентоспро-
можність підприємства є економічною категорією, яка 
передбачає здатність суб’єкта господарської діяльності 
впливати на ринкову ситуацію у власних інтересах, 
забезпечувати ефективність функціонування у конку-
рентному середовищі та спроможність виробляти про-
дукцію, що задовольняє вимоги споживача за відносно 
невисокого рівня витрат. 

Є.Є. Кузьміна, Н.М. Шаляпіна вважають, що конку-
рентоспроможність підприємства включає у себе комп-
лекс економічних характеристик, які визначають його 
положення на ринку, а також виділяють відмінність 
рівня розвитку даного підприємства від конкуруючого 
за ступенем задоволення споживача та за ефективністю 
діяльності [5, с. 64].

На думку В. Шкардуна, конкурентоспроможність 
підприємства в широкому розумінні визначається як 
здатність досягати власних цілей в умовах протидії 
конкурентів [6, с. 38]. Д.С. Воронов і В.В. Криворотов 
констатують, що конкурентоспроможність підприєм-
ства можна розглядати як рівень ефективності викорис-
тання господарюючим суб’єктом економічних інтер-
есів відносно їх використання конкурентами [7, с. 390].

А.Ф. Павленко, А.В. Войчак зазначають, що кон-
курентоспроможність – це властивість об’єкта, що 
характеризується ступенем задоволення ним конкрет-
ної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які 
господарюють на конкретному ринку [8, с. 75] або 
за Т. Масловою, С. Божук, Л. Ковалик – його спро-
можність витримувати конкуренцію на цьому ринку 
[9, с. 165].

Отже, конкурентоспроможність розглядається як 
здатність підприємства забезпечувати ефективність 
функціонування у конкурентному середовищі, і в 
цьому сенсі слід розглядати її стосовно торговельного 
підприємства як:

– можливість торговельного підприємства досягати 
конкурентних переваг і втримувати їх на певному рівні;

– досягнення економічних результатів залежно від 
ступеня використання наявних конкурентних переваг, 
зокрема за рахунок підвищення ефективності шляхом 
упровадження логістики;

– стан, що характеризує реальну чи потенційну 
можливість виконання торговельним підприємством 
своїх функціональних зобов’язань в умовах протисто-
яння конкурентів;

– можливість у процесі суперництва досягати кра-
щих результатів у сфері діяльності і функціонування за 
рахунок упровадження нововведень;

– визначення положення торговельного підприєм-
ства відносно конкурентів.

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що 
конкурентоспроможність є одним із вагомих показни-

ків стану торговельного підприємства, який визначає 
перспективи його подальшого розвитку, можливість 
досягнення стратегічних цілей і завдань та його спро-
можність зберігати свої позиції на споживчому ринку 
або змінювати їх у процесі адаптації до мінливості 
зовнішнього і внутрішнього середовища функціону-
вання підприємства. 

Сучасні умови господарювання вимагають від рин-
кових суб’єктів ефективного використання чинників 
конкурентоспроможності для її підвищення з метою 
забезпечення торговельному підприємству переваг 
перед конкурентами, зниження витрат та швидкості 
реагування на зміни ринкової кон’юнктури, що ставить 
завдання стосовно конкретизації чинників, які забез-
печують конкурентоспроможність саме торговельного 
підприємства.

Огляд літературних джерел із питань розвитку тео-
рії конкурентоспроможності як основної умови ефек-
тивного функціонування торговельного підприємства 
на споживчому ринку в умовах членства України у Сві-
товій організації торгівлі дає змогу зробити висновок 
про чинники, що її формують.

На нашу думку, у роздрібній торгівлі до системи 
чинників, що забезпечують конкурентоспроможність 
підприємств цієї сфери, можна включити такі групи 
чинників:

– зовнішнього середовища;
– внутрішнього середовища (внутрішній потенціал);
– задоволення попиту споживачів;
– упровадження логістики.
Систему чинників, що забезпечують конкуренто-

спроможність і, як результат, ефективну діяльність тор-
говельного підприємства, можна подати схематично 
(рис. 1).

Оскільки впровадження логістики є тривалим про-
цесом стосовно загальної оптимізації і забезпечення 
цілей торговельного підприємства, зміни зовнішнього 
і внутрішнього середовища слід розглядати цілісно.

Виявлення як наслідків, так і тенденцій основних 
змін зовнішнього і внутрішнього середовища, що 
мають місце і можуть впливати на перспективу розви-
тку торговельного підприємства, дає змогу визначити 
залежність рівня конкурентоспроможності від ієрархії 
впливу чинників.

Звичайно, діяльність торговельних підпри-
ємств залежить від чинників макросередовища та 
мікросередовища.

До чинників макросередовища, вплив яких на під-
приємства торгівлі досить вагомий, слід віднести полі-
тико-правові, природно-географічні, демографічні, 
економічні, науково-технічні, соціально-культурні.

До політико-правових чинників відносять закони 
та нормативні акти уряду України, податкову систему, 
митні тарифи, політичну стабільність або конфлікти, 
що впливають на діяльність торговельних підприємств.

Природно-географічні чинники – це природно-клі-
матичні умови; ступінь забезпечення ресурсами; тери-
торіальне розміщення; стан екологічного середовища.

Демографічними чинниками є зниження народжу-
ваності, зменшення доходів населення; еміграція і 
міграція населення; зміни у складі населення з ураху-
ванням віку, сімейного стану, кількості дітей, кількості 
членів родини, а також освітнього, професійного та 
соціального рівнів людей, їх раси, релігії.
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До економічних чинників відносять: приватиза-
ційні процеси; інвестиційну діяльність; стабільність 
національної валюти; темпи інфляції; рівень зайня-
тості населення; загальний життєвий рівень населення, 
його доходи та соціальний захист. 

Соціально-культурні чинники включають: відно-
шення різних соціальних груп до торговельного підпри-
ємства, його іміджу; прихильність окремих груп насе-
лення до традиційних цінностей; відношення людей до 
задоволення своїх потреб; ставлення людей до способу 
життя, екологічних проблем і охорони довкілля. 

Суб’єктами мікросередовища є різні організації, 
установи, заклади і групи людей, що спілкуються з під-
приємствами роздрібної торгівлі.

До чинників зовнішнього мікросередовища підпри-
ємств роздрібної торгівлі слід віднести споживачів, 
конкурентів, постачальників, посередників та контак-
тні аудиторії.

Споживачі й рівень задоволення їх попиту можна 
вважати основним чинником, оскільки оцінка спо-
живачів формує імідж торговельних підприємств. 
Показниками, що характеризують рівень задоволення 
споживачів, є: широта, глибина, стійкість і оновлення 
асортиментної пропозиції; якість і конкурентоспро-
можність реалізованих товарів; застосування сучасних 
форм і методів продажу; надання широкого спектру 
послуг; кваліфікація персоналу, рівень його компетен-
ції, якість торговельного обслуговування.

Вивчення й аналіз основних типів конкурентів 
(бажання-конкуренти, товарно-родові і товарно-видові 
конкуренти і марки-конкуренти) дає змогу торговель-
ним підприємствам передбачити кількість потенцій-
них покупців.

Постачальники є основним джерелом забезпечення 
підприємства торгівлі товарами, під час вибору й 
обґрунтування яких слід ураховувати його надійність; 
якість товару і ціну на нього; можливість одержання 
знижки; відношення споживача до товару; місце роз-
ташування, умови постачання і оплати; майнову відпо-
відальність за невиконання договірних зобов’язань.

Посередниками є підприємства, що обслуговують 
транспортування, складування і зберігання товарів, а 
також проводять маркетингові дослідження, здійсню-
ють кредитування і страхування, проводять рекламу.

Контактні аудиторії являють собою групи, що про-
являють зацікавленість до діяльності торговельних 
підприємств і впливають на досягнення поставлених 
цілей. Прийнято виділяти сім контактних груп: вну-
трішні, місцеві, фінансові, державні, засоби масової 
інформації, громадські, публічні.

Перераховані чинники діють взаємозалежно і 
повинні постійно піддаватися аналізу керівництвом 
торговельних підприємств. Однак характер впливу 
кожної групи і ступінь залежності торговельного під-
приємства від їхнього впливу суттєво відрізняються, 
тому необхідно розрізняти чинники прямого і непря-
мого впливу, прояв яких відбувається по-різному, та 
встановлювати пріоритети під час визначення реакції 
на їхній вплив.

Вплив конкретного чинника зовнішнього серед-
овища прямої дії можна визначити за формулою:

R Õ Qïä ïä� � ,                            (1)
де Rïä  – вплив чинника зовнішнього середовища 

прямої дії;
X  – оцінка впливу цього чинника на підприємство, 

бали;

Рис. 1. Система чинників забезпечення  
конкурентоспроможності торговельного підприємства
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Qïä – вага (значущість) цього чинника для 
підприємства.

Оцінка впливу конкретного чинника в балах може 
здійснюватися в діапазоні від +5 (сильний позитивний 
вплив) через 0 (нейтральний вплив) до –5 (сильний 
негативний вплив). Вага (значущість) чинника для під-
приємства (Qïä ) визначається виходячи з умови, що 
сума всіх значень (Q ) для кожного чинника дорівнює 
кількості чинників, що оцінюються.

Вплив конкретного чинника зовнішнього серед-
овища непрямої дії можна визначити за формулою:

R V Qíä íä� � ,                            (2)
де Ríä  – вплив чинника зовнішнього середовища 

непрямої дії;
V  – оцінка впливу цього чинника на підприємство, 

бали;
Qíä – вага (значущість) цього чинника для 

підприємства.
Оцінка впливу чинника (V ) в балах і вагу (зна-

чущість) конкретного чинника (Qíä ) визначають так 
само, як і для чинників зовнішнього середовища пря-
мої дії [10, с. 344].

Вказані підходи будуть використані нами в подаль-
шому для моніторингу чинників зовнішнього і вну-
трішнього середовища. 

Отже, зовнішні чинники забезпечують взаємозв’язок 
торговельного підприємства із зовнішнім середовищем 
та впливають на формування внутрішнього середовища. 

Розглядаючи чинники середовища функціонування 
підприємства, Є.О. Голиков виділяє серед них неконтр-
ольовані чинники як вплив на діяльність елементів, 
що знаходяться поза зоною контролю підприємства 
(рис. 2) [11].

З таким підходом можна погодитися, але в тому 
плані, що потрібно постійно проводити моніторинг 
зовнішнього середовища і пристосовувати до його змін 
внутрішні можливості.

Внутрішнє середовище на відміну від зовнішнього 
є контрольованим. До чинників внутрішнього серед-
овища, які забезпечують конкурентоспроможність тор-
говельного підприємства на споживчому ринку, можна 
віднести: місію підприємства, технологію здійснення 
діяльності, структуру управління підприємством та 
його ресурсний потенціал.

Місія підприємства визначає причину його ство-
рення та функціонування, а для торговельних підпри-
ємств місією є продаж товарів і надання послуг, що 
відповідає потребам споживачів і сприяє отриманню 
прибутку.

Технологія являє собою послідовне поєднання ква-
ліфікаційних навичок, необхідного обладнання і відпо-
відних завдань для здійснення процесу доведення това-
рів від джерела виготовлення до кінцевого споживача.

Структура управління підприємством є взаємовід-
ношенням рівнів управління і функціональних сфер, 
які побудовані у формі, що дає змогу найбільш ефек-
тивно досягати цілей підприємства. 

Ресурсний потенціал торговельного підприємства 
відображає наявність і можливість ресурсів, де зовніш-
нім складником є його спроможність задовольняти 
попит споживачів, а внутрішнім – забезпечувати наяв-
ність товарів. 

Як наслідок взаємодії охарактеризованих вище 
чинників забезпечення конкурентоспроможності і пер-
вопричини їх розвитку можна розглядати задоволення 
попиту споживачів через наявність у магазинах достат-
нього обсягу якісних товарів. Здебільшого відсутність 
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Рис. 2. Неконтрольовані чинники як взаємопов’язана система
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товарів найчастіше є причиною незадоволення спо-
живачів, тому торговельні підприємства повинні мати 
переваги в ланцюгу постачань, щоб досягти достат-
нього рівня товарних запасів на полицях за мінімаль-
них витрат на логістику.

Розгляд логістики як чинника забезпечення конку-
рентоспроможності та організації торгово-техноло-
гічних процесів дає змогу визначити стратегію тор-
говельного підприємства на споживчому ринку для 
утримання довгострокових конкурентних переваг.

Як чинник забезпечення конкурентоспроможності 
логістика є важливим інструментом у конкурентній 
боротьбі для зміцнення своїх позицій на споживчому 
ринку та засобом оптимізації товарних потоків, що дає 
змогу зменшити витрати із гнучким реагуванням на 
попит споживачів та сприяє раціоналізації логістич-
них потоків.

Взаємозв’язок конкурентоспроможності та логіс-
тики на підприємствах роздрібної торгівлі забезпечу-
ється шляхом оптимізації товарних потоків на підставі 
використання інструментарію логістики до появи кон-
курентних переваг та їх підтримки, що у цілому визна-
чає ефективність функціонування.

У нашому дослідженні логістика розглядається як 
сукупність потоків. Склад потоків (до яких належать 
товарні, інформаційні, фінансові, сервісні потоки) 
передусім визначається потоком товарним, елементар-

ною одиницею якої є уособлені матеріальні цінності, 
тобто товарні запаси. Логістика товарних запасів про-
являється у раціональній організації й управління 
ними, що забезпечують інформаційні потоки.

Висновки. Із цієї позиції логістика як чинник, що 
забезпечує конкурентоспроможність та ефективність 
функціонування торговельних підприємств, дає змогу 
створити цілісну комбінацію процесів закупівлі, тран-
спортування, зберігання, реалізації товарів та синх-
ронізувати їх у часі; інтегрувати інформаційні потоки 
між усіма учасниками логістичного процесу; провести 
відповідні структурні зміни в інфраструктурі торго-
вельного процесу для узгодження функцій кожної під-
системи логістики; створити автоматизовану систему 
управління з використанням сучасного програмного 
забезпечення, що дасть змогу усунути міжфункці-
ональні конфлікти цілей та підвищити дохідність 
підприємства.

Отже, розглядаючи логістику в системі чинни-
ків забезпечення конкурентоспроможності, а саме 
зовнішнього і внутрішнього середовища (внутрішній 
потенціал), задоволення попиту споживачів, можна 
констатувати, що джерелом забезпечення конкурен-
тоспроможності торговельного підприємства є ско-
рочення обсягів товарних запасів, прискорення обо-
ротності капіталу, зниження сукупних витрат, що є 
похідними від упровадження логістики.
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Катан Л.І. Фінансова стійкість – запорука сталого розвитку сільськогосподарського підприємства. 
У статті визначено роль фінансової стійкості в системі забезпечення сталого розвитку сільськогосподарсько-
го підприємства. Досліджено сутність понять «фінансовий стан» та «фінансова стійкість», а також запро-
поновано визначення сутності поняття «фінансова стійкість сільськогосподарського підприємства». Про-
аналізовано показники розрахунку фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства. Визначено 
ключові функції, котрі дають змогу забезпечити фінансову стійкість сільськогосподарського підприємства. 
Наголошено на необхідності взаємозв’язку між фінансовою стійкістю сільськогосподарського підприємства 
та забезпеченням його сталого розвитку. 
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Катан Л.И. Финансовая устойчивость – залог устойчивого развития сельскохозяйственного пред-
приятия. В статье определена роль финансовой устойчивости в системе обеспечения устойчивого разви-
тия сельскохозяйственного предприятия. Исследована сущность понятий «финансовое состояние» и «фи-
нансовая устойчивость», а также предложено определение сущности понятия «финансовая устойчивость 
сельскохозяйственного предприятия». Проанализированы показатели расчета финансовой устойчивости 
сельскохозяйственного предприятия. Определены ключевые функции, которые позволяют обеспечить фи-
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Katan L.I. Financial sustainability is the key to sustainable development of an agricultural enterprise. The 
article defines the role of financial stability in the system of sustainable development of agricultural enterprises. The 
essence of the concepts of "financial condition" and "financial stability" is investigated, as well as the definition of 
the essence of the concept "financial stability of the agricultural enterprise" is proposed. The indicators of calcu-
lating the financial stability of an agricultural enterprise are analyzed. The key functions that ensure the financial 
sustainability of an agricultural enterprise are identified. The necessity of interconnection between financial stability 
of agricultural enterprise and ensuring its sustainable development is emphasized.

Key words: agricultural enterprise, financial status, financial sustainability, sustainable development, provision, 
methodology.

Постановка проблеми. У кризових умовах вітчиз-
няної економіки, невизначеності в структурній перебу-
дові аграрного сектору України у цілому та її регіонів 
зокрема надзвичайної актуальності набуває своєчасне і 
достатнє фінансування сільськогосподарських підпри-
ємств. Зміцнення фінансової стійкості дасть змогу сіль-
ськогосподарському підприємству підвищити рівень 
конкурентоспроможності й економічної ефективності 
виробництва. В умовах сьогодення сільське госпо-
дарство України знаходиться у стані невизначеності. 
Позитивним моментом є те, що завдяки природнім та 
кліматичним умовам досягаються високі показники 
врожайності, діє гнучка система оподаткування, реалі-
зуються державні програми дотацій, а також підтримки 
сільськогосподарської галузі. Але спостерігаються й 
негативні моменти, а саме: відсутність дієвого алго-
ритму реалізації запланованих програм; неузгодженість 
взаємодії виконавчої влади різних рівнів; нестабіль-
ність ринкового середовища, реально існуючі про-

блеми в системі ціноутворення в сільськогосподарській 
галузі. Ключовою перешкодою на мікрорівні є відсут-
ність дієвих управлінських рішень у виробничій сфері, 
збутовій політиці, фінансовій та інвестиційній політиці. 
Вищенаведене свідчить про актуальність зміцнення 
фінансового стану сільськогосподарського підприєм-
ства шляхом зміцнення фінансової стійкості. Саме тому 
створення дієвих організаційно-економічних умов для 
забезпечення фінансової стійкості сільськогосподар-
ського підприємства виступає актуальною проблемою, 
котра вимагає подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічну і методичну проблематику фор-
мування фінансової стійкості підприємств досліджу-
вали у своїх наукових працях вітчизняні і зарубіжні 
науковці: І.О. Бланк, К.С. Салига, Н.М. Давиденко, 
О.М. Козлянченко, Є.Ф. Брігхем, Ю.С. Цал-Цалко, 
Г.В. Савицька, О.С. Філімоненков, В.М. Кошельник, 
Л.В. Побережна та ін.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження сутності фінансової стійкості сільсько-
господарського підприємства, її ролі в системі забез-
печення його сталого розвитку, забезпечення його 
платоспроможності.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
господарювання сталий розвиток аграрного сектору 
економіки як галузі національної економіки, котра 
виступає основою забезпечення населення продук-
тами харчування, промисловість – сировиною, має 
стратегічне значення і виступає ключовим орієнти-
ром держави. Сьогодення визначає сталий розвиток 
сільськогосподарського підприємства як засіб його 
функціонування, який орієнтований на досягнення 
взаємодії між ресурсами, технологією, екологічним і 
соціальним середовищем. Будь-яке сільськогосподар-
ське підприємство обов’язково повинне мати власну 
межу фінансової стійкості, адже низький рівень фінан-
сової стійкості підприємства може стати наслідком 
неплатоспроможності, а надлишковий – забезпечить 
формування надмірного запасу і резервів, у результаті 
чого зростуть витрати, зменшиться прибуток і відбу-
ватиметься сповільнення темпу економічного розвитку 
сільськогосподарського підприємства. 

Вважаємо за доцільне детальніше дослідити сутність 
понять «фінансовий стан» та «фінансова стійкість», адже 
ці поняття нерозривно пов’язані, а також проаналізувати 
погляди різних науковців стосовно цього питання.

І.О. Бланк визначає фінансовий стан як рівень зба-
лансованості окремих елементів активів і пасивів під-

приємства, а також рівень ефективності їх викорис-
тання [1, с. 218].

К.С. Салига стверджує, що фінансовий стан під-
приємства – це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських чинників і характеризується системою 
показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів [2, с. 115].

Фінансовий стан сільськогосподарського підпри-
ємства оцінюють для пошуку резервів збільшення 
рентабельності сільськогосподарського виробництва і 
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабіль-
ної роботи підприємства, його економічного розвитку і 
виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та 
іншими установами.

Кінцевою метою оцінки фінансового стану під-
приємства виступає аналіз фінансової спроможності 
сільськогосподарського підприємства, а також роз-
роблення й упровадження заходів, спрямованих на 
швидке відновлення платоспроможності, забезпечення 
достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, 
встановлення можливості підприємства продовжувати 
свою господарську діяльність, можливості подальшого 
розвитку, забезпечення прибутковості і зростання 
виробничого потенціалу й ухвалення відповідних 
рішень [4, с. 183].

На сільськогосподарських підприємствах фінан-
совий стан визначають за сукупністю елементів, які 
зображено на рис. 1.

Рис. 1. Сукупність елементів для визначення фінансового стану 
сільськогосподарського підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [7]

 

СУКУПНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Прибутковість роботи підприємства 

Оптимальність розподілу прибутку, що 
залишився у розпорядженні підприємства 

після сплати податків і обов’язкових 
платежів 

Наявність власних фінансових ресурсів не 
лише мінімально потрібного рівня для 

організації виробничого процесу і процесу 
реалізації продукції 

Раціональне розміщення основних і 
обігових фондів 

Платоспроможність та ліквідність 
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У науковій літературі існує велика кількість думок 
стосовно визначення сутності поняття «фінансова 
стійкість», розглянемо деякі з них. 

Є.Ф. Брігхем стверджує, що на формування стій-
кого фінансового стану підприємства впливає два 
взаємопов'язаних чинника: наявні активи, які забез-
печують прибуток та необхідний обсяг грошових над-
ходжень, а також можливості нових капіталовкладень, 
що призведуть до зростання обсягів прибутку і грошо-
вих коштів у майбутньому [5, с. 385].

Ю.С. Цал-Цалко визначає фінансову стійкість 
як стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує 
постійну платоспроможність [6, с. 372].

О.С. Філімоненков характеризує це поняття так: 
«Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, 
коли обсяг його майна (активів) достатній для пога-
шення зобов'язань, тобто підприємство платоспро-
можне. Іншими словами, фінансова стійкість під-
приємства – це таке його становище, коли вкладені 
в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за 
рахунок грошових надходжень від господарювання, а 
отриманий прибуток забезпечує самофінансування та 
незалежність підприємства від зовнішніх залучених 
джерел формування активів» [8, с. 195].

На думку Г.В. Савицької, «фінансова стійкість – 
це здатність суб'єкта господарювання функціонувати 
та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та 
пасивів у мінливому внутрішньому середовищі, яка 
гарантує його постійну платоспроможність та інвес-
тиційну привабливість у межах допустимого рівня 
ризику» [7, с. 419].

Н.М. Давиденко наголошує на тому, що фінан-
сова стійкість підприємства є стабільною наявністю 
фінансових ресурсів, достатніх для виконання фінан-
сових зобов’язань, здатність підприємства фінан-
сувати власну економічну та виробничу діяльність, 
наявність балансу між позитивними і негативними 
грошовими потоками; це сукупна оцінка рівня його 

платоспроможності, ліквідності, рентабельності, кре-
дитоспроможності та інших показників, а також пере-
думова досягнення підприємством довгострокової 
фінансової рівноваги [3, с. 111].

Ми поділяємо погляди науковців стосовно сут-
ності фінансової стійкості та вважаємо за необхідне 
узагальнити запропоновані думки з урахуванням 
специфіки сільськогосподарських підприємств і 
забезпечення їхнього сталого розвитку. Отже, фінан-
сова стійкість сільськогосподарського підприєм-
ства – це такий етап життєвого циклу підприємства, 
за якого забезпечується безперервний виробничий 
процес, існує рівновага між власними і залученими 
ресурсами, досягається необхідний рівень плато-
спроможності, що дає змогу забезпечити сталий роз-
виток підприємства.

У таких умовах уважаємо доцільним розглянути 
методику розрахунку рівня фінансової стійкості на 
сільськогосподарському підприємстві (табл. 1).

Підсумувавши аналіз етапів та показників розра-
хунку фінансової стійкості сільськогосподарського під-
приємства, зауважимо, що низький рівень фінансової 
стійкості може стати наслідком неплатоспроможності 
підприємства і, як наслідок, недостатньої кількості 
коштів для продовження виробництва Надлишкова 
фінансова стійкість уповільнює розвиток, адже збіль-
шуються надлишкові запаси та резерви.

В.М. Кошельник та Л.В. Побережна вважають, 
що метою оцінки фінансового стану сільськогоспо-
дарського підприємства є пошук резервів підвищення 
рентабельності сільськогосподарського виробництва і 
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабіль-
ної роботи підприємства, його економічного розвитку і 
виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та 
іншими установами [9, с. 22].

Ключовими функціями, які дають змогу забезпе-
чити фінансову стійкість сільськогосподарського під-
приємства, є:

Таблиця 1
Етапи та показники розрахунку фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства

Етапи Коефіцієнти
Загальна оцінка фінансової стійкості 1. стійкість джерел формування капіталу;

2. ресурсна стійкість;
3. стійкість управління

Розрахунок відносних показників 
фінансової стійкості

1. коефіцієнт автономії;
2. коефіцієнт фінансової залежності;
3. коефіцієнт фінансового ризику;
4. коефіцієнт маневреності власного капіталу;
5. коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень;
6. коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;
7. коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел;
8. коефіцієнт питомої ваги власних коштів і довгострокових зобов’язань;
9. коефіцієнт поточної заборгованості;
10. коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
11. коефіцієнт страхової стабільності капіталу;
12. коефіцієнт фінансової стійкості

Розрахунок абсолютних показників 
фінансової стійкості

1. запаси;
2. власні обігові кошти;
3. функціонуючий капітал;
4. загальна величина джерел формування запасів

Факторний аналіз порогу рентабельності 
і запасу фінансової стійкості

1. поріг рентабельності;
2. запас фінансової стійкості

Джерело: складено автором на основі [8]
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– планування руху капіталу підприємства, врахову-
ючи виробничі потреби. Головну увагу доцільно звер-
нути на оптимізацію грошових потоків підприємства в 
короткостроковому періоді, це дасть змогу визначити 
проблемні строки розрахунків і виокремити резерви 
грошових коштів для майбутніх операцій;

– стимулювання мотивації праці робітників. 
Виконання цієї функції дасть змогу зменшити вплив 
суб'єктивних чинників і вчасно реагувати на фінансові 
проблеми, котрі виникають у ході реалізації фінансово-
господарської діяльності;

– система обліку фінансової інформації, котра має 
відношення до формування та використання капіталу 
підприємства, вихідних та вхідних грошових потоків. 
Функція обліку дає змогу отримати дані для аналізу і 
прогнозування фінансової стійкості підприємства;

– аналіз фінансової інформації, який здійснюється 
на основі узагальнюючих показників оцінки фінан-
сової стійкості, розрахунок джерел покриття запасів, 
вивчення структури капіталу і ресурсів підприємства;

– контроль над реалізацією впроваджених фінан-
сових планів та отриманих нормативних значень 
показників оцінки фінансової стійкості. Виконання 
цієї функції дає змогу контролювати процес реаліза-
ції стратегій розвитку підприємства на довгострокову 
перспективу і впроваджувати заходи для підтримки 
його фінансової стійкості.

Сталий розвиток сільськогосподарського підпри-
ємства передбачає вдосконалення та оптимізацію сіль-
ськогосподарського виробництва, утримання належного 
рівня фінансової стійкості, збереження та поліпшення 
стану навколишнього середовища і підвищення рівня 
життя сільського населення. У сільському господарстві 

будь-які нові товари, технології, методи та механізми, 
важливі для підвищення конкурентоспроможності, є 
реальними засобами підвищення екологічної стійкості 
навколишнього середовища. Отже, сталий розвиток сіль-
ськогосподарського підприємства – це здатність шля-
хом мобілізації своїх внутрішніх резервів створювати 
раціональну структуру виробництва, котра б за появи 
випадкових зовнішніх впливів сприяла пом'якшенню 
несприятливих наслідків, а також одержанню мінімаль-
них відхилень від регламентованої тенденції розвитку. 

Висновки. Підводячи підсумки зауважимо, що 
нестабільність стану економіки країни змушує сіль-
ськогосподарські підприємства здійснювати пошук 
шляхів забезпечення їх стійкого господарювання. 
У ході дослідження визначено, що фінансова стійкість 
сільськогосподарського підприємства – це такий етап 
життєвого циклу підприємства, за якого забезпечується 
безперервний виробничий процес, існує рівновага між 
власними і залученими ресурсами, досягається необ-
хідний рівень платоспроможності, що дає змогу забез-
печити сталий розвиток підприємства.

Для забезпечення прибуткової діяльності сільсько-
господарського підприємства, а також його протидії 
зовнішнім та внутрішнім загрозам важливо забезпе-
чувати фінансову стабільність його функціонування. 
Саме для дієвого впровадження фінансової стійкості 
та забезпечення сталого розвитку на сільськогосподар-
ському підприємстві має бути сформований та впрова-
джений чіткий механізм, метою якого має бути мінімі-
зація негативного впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища на діяльність підприємства; створення 
передумов ефективної реалізації запланованих дій, що 
є перспективою подальших наукових досліджень.
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Постановка проблеми. Здійснення підприєм-
ницької діяльності у прийнятті господарських рішень 
в управлінні проектами проходить в умовах невизна-
ченості зовнішньої та внутрішньої інформації за наяв-
ності підприємницьких ризиків. У звʼязку із цим вини-
кають питання управління ризиками, що полягає в їх 
оцінці з використанням відповідних методів і моделей.

У статті описується процедура практичної схеми у 
прийнятті оптимальних рішень за теорією ігор за наяв-
ності конфліктної ситуації між сторонами, які беруть у 
ній участь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням із використанням теорій ігор у прийнятті 
управлінських рішень в умовах невизначеності інфор-
мації і наявності конфліктної ситуації між сторонами 
присвячено праці вітчизняних учених: В.В. Вітлин-

ського, Д.А. Штефанича, В.В. Лукʼянової, С.М. Ілля-
шенка, С.В. Білоусової, М.Б. Медведєва, а також зару-
біжних науковців: А.М. Дуброва, В.М. Трояновського, 
Г. Оуена та ін.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення сучасної класифікації ігор у підприємницькій 
діяльності в прийнятті оптимальних господарських 
рішень і огляд практичної схеми парної стратегічної 
гри партнерів. 

Виклад основного матеріалу. Основу діяльності 
організацій (фірм, компаній, підприємств) в умовах 
ринкової економіки становить вільне підприємництво. 
Як зазначено в Законі України про підприємництво, 
йому властиві риси вільного вибору діяльності, само-
стійне формування програм господарювання, вільне 
розпорядження прибутком після внесення платежів, 
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залучення до підприємницької діяльності на добровіль-
них засадах майна і коштів юридичних і фізичних осіб.

Здійснення підприємництва у прийнятті господар-
ських рішень проходить в умовах неповної, неточної 
або суперечливої інформації, тобто в умовах невизна-
ченості ситуації, на яку впливає внутрішнє і зовнішнє 
середовище організацій за наявності підприємниць-
ких ризиків. Зазначимо, що під підприємницьким (гос-
подарським) ризиком [1] як різновиду економічного 
ризику слід розуміти загрозу або небезпеку виник-
нення збитків у будь-яких видах діяльності, повʼязаних 
із виробництвом продукції чи наданням послуг та їх 
реалізацією, товарно-грошових чи фінансових опера-
ціях, комерційній діяльності, здійсненням соціально-
економічних та науково-технічних програм. Невизна-
ченість (часткова або повна) означає неможливість 
оцінки майбутнього розвитку подій як у разі ймовір-
ності їх реалізації, так і з виду їх прояву.

Ризик являє собою складну економічно-управлін-
ську категорію, під час визначення якої має місце низка 
протиріч, тому управління ризиком (ризик-менеджмен-
том) у процесі розроблення і реалізації нових проектів 
(програм) є реагування на події та зміни ризиків у про-
цесі здійснення господарської діяльності організацій.

Одним із найважливіших етапів управління ризи-
ком є його кількісне оцінювання. Воно може бути 
здійснено за допомогою: аналітичних підходів, засно-
ваних на використанні аналітичних економіко-мате-
матичних методів і моделей [1–7]; застосування ста-
тичних критеріїв за умови повної невизначеності [1–3; 
5; 7]; здійснення евристичного підходу на основі екс-
пертного обговорення ризикових проблем [1; 4; 5]; 
упровадження імітаційного моделювання [1; 5; 7]; 
використання спеціальних математичних моделей за 
теорією оптимального управління на основі принципу 
максимуму Понтрягіна [1; 2]; побудови економіко-
математичних моделей за теоріями ігор і корисності 
[1; 2; 4–13].

У даній статті наведено сучасну класифікацію ігор 
у підприємницькій діяльності і розглянуто практичну 
схему парної гри партнерів за теорією ігор.

Теорія ігор – це побудова математичної моделі реалі-
зації управлінського рішення в умовах невизначеності 
ризикової події за наявності конфліктної ситуації. Ситу-
ація вважається конфліктною, якщо інтереси сторін, 
які беруть у ній участь, повністю або частково проти-
лежні. При цьому повинні бути відомі можливі способи 
поведінки (дії) учасників, тобто правила гри. Тому така 
модель конфліктної ситуації називається грою.

Теорія ігор була вперше запропонована амери-
канським математиком Дж. фон Нейманом у 1928 р., 
коли ним була доказана головна теорема теорії ігор – 
теорема мінімаксу. Подальший розвиток теорія ігор 
отримала після виходу в 1944 р. книги Дж. Неймана 
і О. Моргенштерна «Теорія ігор і економічна пове-
дінка». Нині теорія ігор набуває поширення в отри-
манні оптимальних рішень в умовах невизначеності 
та конфліктної ситуації в прикладних напрямах еконо-
міки та менеджменту.

Невизначеність результату в теорії ігор зумовлю-
ється причинами, які можна обʼєднати в такі групи [8]: 

а) особливості правил гри зумовлюють таку мно-
жину варіантів її розвитку, що передбачити результат 
гри заздалегідь неможливо;

б) джерелом невизначеності є вплив випадкових 
чинників;

в) невизначеність зумовлюється відсутністю інфор-
мації про дії противника та його стратегію.

Стратегія гравця – це план, згідно з яким він здій-
снює вибір своєї дії у будь-якій можливій ситуації і за 
будь-якої можливої інформації.

Завдання теорії ігор – визначення оптимальних 
стратегій гравців, які за багаторазового повторення гри 
забезпечують гравцям максимально можливий виграш.

Хід гри – це вибір однієї із запропонованих прави-
лами гри дій.

Учасники гри (гравці) – окремі особи, підпри-
ємницькі структури, а також різні явища й об’єкти 
природи.

У сучасній теорії ігор не існує встановленої кла-
сифікації їх видів, однак за відповідними критеріями 
по зазначених причинах [6; 8] можливо виділити такі 
види ігор у підприємницькій діяльності:

1) за кількістю гравців: парна гра, коли в ній при-
ймають участь дві особи; вона найбільш пророблена з 
математичного погляду і поширена на практиці; мно-
жинна гра, коли в ній приймають участь N гравців;

2) за кількістю стратегій:
кінцева гра, якщо кожен гравець має кінцеву кіль-

кість стратегій; 
безкінцева гра; коли хоча б один із гравців має без-

кінцеву кількість можливих стратегій;
3) за взаємовідносинами сторін: коаліційна гра, 

коли гравці можуть вступати у взаємовідносини, скла-
дати коаліції;

4) за характером виграшу: гра з нульовою сумою, 
коли сума виграшу всіх гравців у кожній партії дорів-
нює нулю, її відносять до класу антагоністичних, тому 
що виграш одного гравця дорівнює програшу другого; 
гра з нульовою сумою, в якій потрібно вносити вкла-
дення за право участі в ній;

5) за видом функцій виграшу: матрична гра – це 
кінцева гра двох гравців із нульовою сумою; біма-
трична гра – кінцева гра з ненульованою сумою та ін. 
(безперервна, випукла, сепорабельна) [6];

6) за кількістю ходів: однокрокова гра, коли вона 
закінчується після одного кроку кожного гравця за 
своєю стратегією; багатокрокова (змішана) гра, коли 
гравці використовують декілька стратегій;

7) за інформованістю сторін: гра з повною інформа-
цією, якщо кожен гравець на кожному ході гри знає всі 
раніше використані стратегії інших гравців; гра з непо-
вною інформацією;

8) за ступенем неповноти інформації: статис-
тична гра – в умовах часткової невизначеності; стра-
тегічна гра – за повної невизначеності.

Після загальних положень за теорією ігор розгля-
немо практичну схему стратегічної парної гри з нульо-
вою сумою (сума виграшів обох гравців дорівнює 
нулю), яка досить часто має місце на практиці [7–13]. 
Така гра складається з двох ходів, коли перший гра-
вець вибирає одну зі своїх стратегій АІ (І=1,2,…,m), а 
другий гравець – одну із своїх можливих стратегій Вj 
(j=1,2…n). За такого вибору другий гравець здійснює 
свої дії за повного незнання вибору першого. У разі 
вибору першим гравцем і-ῖ стратегій АІ, а другим грав-
цем – g-j стратегій Bj результат гри визначається чис-
лом аij. Таке число означає виграш першого гравця і 
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програш другого. Величини аij утворюють прямокутну 
матрицю С=(аij) з m рядів і n стовпців. Така матриця 
називається платіжною. У загальному вигляді ця 
матриця записується у такому вигляді:

C
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Якщо перший гравець вибирає стратегію АІ, то 
в найгіршому випадку він одержить виграш minj  aij, 
величина якого означає найменший елемент і-го рядка 
і платіжної матриці. Тому перший гравець повинен 
вибрати таку стратегію, щоб максимізувати свій міні-
мальний виграш. Отже, величина α=max mini j aij озна-
чає гарантований виграш першого гравця і називається 
нижньою ціною гри.

Другий гравець за вибору стратегії Вj у найгір-
шому випадку програє величину maxi aij, яка означає 
найбільший елемент у j-му стовпці платіжної матриці. 
Тому другий гравець повинен обрати таку стратегію, 
щоб мінімізувати свій максимальний програш. Отже, 
величина β=min maxj i aij – гарантований програш дру-
гого гравця, яка називається верхньою ціною гри. У разі 
α=β гра називається цілком визначеною, або грою із 
сідловою точкою, а спільне значення нижньої та верх-
ньої ціни гри – ціною гри. У такому разі за α=β=αi j0 0  
величина αі0j0 називається сідловою точкою, якій відпо-
відають оптимальні гравці.

Тоді для першого гравця оптимальною є стратегія 
АІj, а для другого – Вj0.

Розглянемо практичну схему визначення нижньої 
та верхньої цін парної гри, заданої, наприклад, платіж-
ною матрицею:
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Мінімальні величини виграшу та програшу за пла-
тіжною матрицею будуть:

α = maxi minj aij = max (3;1;2) = 3;
β = minj maxi aij = min (5;8;3;7) = 3.
Оскільки α=β=3, то платіжна матриця має сідлову 

точку а1,3=3і, і гра цілком визначена. Оптимальними 
стратегіями будуть: для першого гравця – А1; для дру-
гого гравця – В3.

Якщо матриця платежів не має сідлової точки, то 
α≠β і для збільшення (зменшення) свого середнього 
виграшу (програшу) гравцями вони повинні здійсню-
вати свій вибір із декількох стратегій. Такі стратегії 
називаються змішаними.

У здійсненні гри з платіжною матрицею розміром 
mxn змішана стратегія першого гравця задається ймо-
вірностями х=(х1, х2…,хm), а змішана стратегія другого 
гравця – y=(y1,y2,…yn). Імовірності стратегій повинні 
задовольняти умовам:
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Теорія ігор заснована на теоремі, згідно з якою 
кожна закінчена гра має хоча б один розвʼязок, який 
визначає прийняття змішаної стратегії. Виграш (про-
граш) першого (другого) гравця під час застосування 
змішаних стратегій визначається як математичне спо-
дівання виграшу (програшу) за формулою:

M(X,Y)= 
i

m

j

n

i jX Y
� �
��

1 1

aij                          (3)

Використання змішаної стратегії дає можливість 
першому (другому) гравцям одержати виграш (про-
граш) за ціною Z:

Z= maxX minY M (X,Y)=minY maxX M(X,Y)     (4)
При цьому величина ціни повинна знаходитися у 

межах α ≤ Z ≤ β.
Задачі матричної гри без сідлової точки з викорис-

танням змішаних стратегій можуть бути зведені до 
задачі лінійного програмування [8; 10; 11].

Висновки: Розглянуто основні причини прояву 
невизначеності результату в теорії ігор, в також голо-
вні поняття цієї теорії.

Надано сучасну класифікацію теорії ігор на під-
ставі відповідних критеріїв ігор за групами причин їх 
невизначеності у підприємницькій діяльності.

Висвітлено практичну схему парної стратегічної 
гри із заданою платіжною матрицею за однією чи 
декількома стратегіями гравців, що часто зустрічається 
на практиці. За їх змішаних стратегій визначаються 
математичне сподівання виграшу (програшу) гравців 
та ціна гри.

Перспективою подальших досліджень із даної про-
блеми є розроблення практичної схеми множинної 
гри з декількома гравцями у прийнятті оптимального 
управлінського рішення за невизначеності інформації 
та наявності конфліктної ситуації у підприємницькій 
діяльності. Заслуговує уваги також проблема отри-
мання оптимальних управлінських рішень за теорією 
оптимальних процесів під час використання принципу 
максимуму Понтрягіна.
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РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Педько А.Б., Кордін Д.В. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку роздрібного тор-
гового бізнесу в Україні. У статті надано загальну характеристику і проаналізовано основні тенденції роз-
витку рітейлу в Україні. Виділено найбільших операторів рітейлу в ключових сегментах ринку. Проаналі-
зовано динаміку роздрібного товарообігу порівняно з оптовим, а також структуру роздрібного товарообігу. 
Зроблено висновок, що структура роздрібного товарообігу виступає наочним індикатором інституційних 
проблем вітчизняної економіки. Визначено найважливіші тенденції останніх років у сфері рітейлу, зокрема 
сталий ріст продажів товарів під власними торговими марками (private label) мережевих торговців і актив-
ний розвиток електронної комерції. 

Ключові слова: роздрібний торговий бізнес, оператори рітейлу, роздрібний товарообіг, електронна ко-
мерція, торгові мережі.

Педько А.Б., Кордин Д.В. Общая характеристика и основные тенденции развития розничного 
торгового бизнеса в Украине. В статье представлена общая характеристика и проанализированы ос-
новные тенденции развития ритейла в Украине. Выделены крупнейшие операторы ритейла в ключевых 
сегментах рынка. Проанализирована динамика розничного товарооборота по сравнению с оптовым, а 
также структура розничного товарооборота. Сделан вывод о том, что структура розничного товарооборо-
та выступает наглядным индикатором институциональных проблем отечественной экономики. Отмечены 
важнейшие тенденции последних лет в сфере ритейла, в частности устойчивый рост продаж товаров под 
собственными торговыми марками (private label) сетевых торговцев и активное развитие электронной 
коммерции. 

Ключевые слова: розничный торговый бизнес, операторы ритейла, розничный товарооборот, электрон-
ная коммерция, торговые сети.

Pedko A.B., Kordin D.V. General characteristics and main trends in the development of retail business 
in Ukraine. The article presents a general description and analyzes the main trends in the development of retail in 
Ukraine. The largest retail operators in key market segments are highlighted. Analyzed the dynamics of retail turn-
over in comparison with the wholesale, as well as the structure of retail turnover. It is concluded that the structure 
of retail trade is a clear indicator of the institutional problems of the domestic economy. The most important trends 
of the last years in the field of retail, in particular the steady growth in sales of goods under their own trademarks 
(private label) of network merchants and the active development of e-commerce, are noted.

Key words: retail business, retail operators, retailers, e-commerce, retail chains.
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Постановка проблеми. Роздрібна торгівля, або 
рітейл (як її найчастіше називають у діловому серед-
овищі), є кінцевою ланкою у процесі руху товарів від 
виробників до споживачів. Вона забезпечує перетво-
рення товарів та послуг на гроші, і саме в роздрібній 
торгівлі відбувається перехід товарів зі сфери обігу 
до сфери споживання. Рітейл є своєрідною вітриною 
економічної системи кожної країни, адже кінцеві спо-
живачі судять про рівень економічного благополуччя 
країни дивлячись на полиці магазинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тор-
гівля як економічна категорія була і продовжує бути 
об’єктом багатьох наукових розвідок. Сутність торгівлі 
як сфери економічної діяльності людини досліджували 
А. Монкретьєн, В. Петті, А. Сміт, К. Маркс, М. Туган-
Барановський, інші класики економічної думки. 

Сучасні дослідники також не залишаються осто-
ронь цієї тематики. Еволюція поглядів на сутність кате-
горії торгівлі висвітлена І. Кулішером [1], роль торгівлі 
в економіці країни обґрунтовується Л. Чернелевським 
[2]; Д. Гілберт [3] виокремлює основні чинники, що 
призводять до змін у галузі роздрібної торгівлі; В. Апо-
пій [4] зазначає важливість соціальної функції торгівлі; 
Ю. Силкіна [5] аналізує проблеми і перспективи роз-
витку роздрібних торгових мереж в Україні. Незайвим 
буде відзначити, що дефініція торгівлі міститься й у 
законодавстві України [6]. Тобто торгівля як еконо-
мічна категорія та сфера людської діяльності широко 
представлена у науковій літературі, досліджувалася 
багатьма вченими як минулих століть, так і нашими 
сучасниками.

Проте за рамками зазначених досліджень залиша-
ється чимало актуальних питань, які є предметом даної 
публікації. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
оцінка загального стану і ключових тенденцій розви-
тку роздрібної торгівлі у нашій державі.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, ринок 
роздрібної торгівлі охоплює торгові мережі (великих 
рітейлерів), а також середній і дрібний роздрібний 
торговий бізнес. Природно, що кількісно переважа-
ють малі і мікросуб’єкти підприємництва, хоча на 
їхню частку припадають незначні обсяги роздрібного 
товарообігу [7]. Провідні позиції в роздрібній торгівлі 
займають роздрібні торгові мережі, які забезпечують 
споживачам можливість швидко, зручно, з мінімаль-
ною витратою сил і часу придбати потрібні товари 
широкого асортименту, в потрібну годину, неподалік 
від місця роботи або проживання. На частку мереже-
вої торгівлі припадає близько 60% роздрібного това-
рообігу, тоді як на частку продовольчих і непродоволь-
чих ринків, дрібних торгових точок тощо – близько 
40% [5].

Існує традиційний поділ роздрібної торгівлі на про-
довольчий і непродовольчий сегменти, хоча цей поділ 
є дедалі умовнішим з огляду на універсалізацію торго-
вого бізнесу і гонитву власників за максимальною мар-
жинальністю (прибутковістю). 

Сучасні роздрібні мережі складаються з десят-
ків або сотень роздрібних торгових підприємств, що 
належать певному власнику або групі власників як 
вітчизняного, так і закордонного походження. За гео-
графічним покриттям в Україні нараховується 11 наці-
ональних операторів роздрібної торгівлі продоволь-

чими товарами (за даними GT Partners Ukraine) [5]. 
Інші здійснюють свою діяльність у межах кількох регі-
онів (регіональні мережі) або в межах однієї області 
(локальні мережі). Найбільшу територію покриття 
займають магазини компанії Fozzy Group, що розташо-
вані у 23 областях України. Супермаркети «Фуршет» 
представлені у 20 областях країни [8]. 

Найбільшим за товарообігом і прибутком вітчизня-
ним рітейлером є ТОВ «АТБ-Маркет», який станом на 
початок 2018 р. налічував 929 магазинів у 242 містах із 
кількістю працюючих понад 50 тис. осіб [9]. За 2016 р. 
чистий дохід (чистий товарообіг) цього оператора ста-
новив 28,2 млрд. грн. [5].

Помітні позиції у продовольчому сегменті ринку 
рітейлу займають національні і міжнародні рітейлери: 
Fozzy Group (мережі «Сільпо», «Фoра», FOZZY, Le 
Silpo), ТОВ «Омега» (мережа Varus, магазини формату 
«бiля дому» «Прoстo маркет»), ТОВ «Український 
рітейл» (мережа «Брусничка»), «ЕКО» (супермаркети 
«ЕкoМаркет»), ТОВ «Рітейл Тренд» (мережа «Фур-
шет»), ПрАТ «Євротек» (мережі «Арсен», «Фреш-
маркет», «Квартал»), Volwest Group (мережа «Наш 
край»), а також німецька Metro Cash&Carry, французька 
Auchan, австрійська Billa та ін. Крім загальнонаціо-
нальних мереж, в окремих областях України присутні 
регіональні і локальні мережі (приміром, «Рукавичка» 
і «Близенько» на Львівщині). 

Варто зазначити, що серед великих рітейлерів, що 
оперують в Україні, провідні позиції належать саме 
вітчизняним мережам, тоді як світові рітейлери зали-
шаються на другорядних позиціях. У Польщі, при-
міром, ситуація протилежна і національні роздрібні 
мережі (Bedronka та ін.) поступово втрачають свою 
частку ринку, поступаючись потужнішим німецьким, 
французьким і шведським рітейлерам.

У сегменті швидкої їжі в Україні оперують пере-
важно іноземні компанії (McDonalds, Subway, Burger 
King та KFC), хоча на регіональних ринках сильні 
позиції зберігають вітчизняні мережі (приміром, 
«Пузата хата») і дрібний фаст-фуд. Серед непродо-
вольчих торгових компаній найширше представлено 
мережі побутової та цифрової техніки, парфумерно-
косметичних товарів, будівельних і оздоблювальних 
матеріалів, фармацевтики та ін. 

Так, у сегменті побутової техніки й електроніки 
найбільшими операторами є «Фокстрот», «Ельдо-
радо» і Comfy. У сегменті цифрової техніки та мобіль-
ного зв'язку зберігають свої ринкові позиції Vodafon, 
Kyivstar, Lifecell, Intertelecom, «АЛЛО», Moyo. У сег-
менті парфумерно-косметичних товарів, засобів гігі-
єни та побутової хімії провідні позиції займають 
Watsons, «Єва» і ProStor [5]. Серед мереж будівель-
них і оздоблювальних матеріалів – «Епіцентр», «Нова 
лінія» та «ОЛДІ». У сегменті фармацевтичних товарів 
чільне місце посідають мережі аптечних супермарке-
тів, аптек, аптек-оптик, зокрема: «Бажаємо здоров'я», 
«РУАН», «Не болей», «Аптека низьких цін», «Люкс 
Оптика», TAS, «Віталюкс» та ін. 

У сегменті непродовольчого рітейлу присутні також 
мережі одягу і взуття, а саме «Інтертоп», Н&M, «Спорт 
Майстер», O'STIN, Voronin, OLKO, Chicco тощо. 

Дуже розвиненою в нашій країні є роздрібна тор-
гівля дитячими товарами: одягом, взуттям, іграшками, 
меблями тощо. У цьому сегменті рівномірно пред-
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ставлені великий, середній і дрібний торговий бізнес, 
вельми розповсюджена Інтернет-торгівля. 

Простежимо далі найважливіші тенденції розвитку 
роздрібної торгівлі в Україні. Передусім проаналізуємо 
динаміку роздрібного товарообігу порівняно з оптовим 
товарообігом. Ця динаміка наведена на рис. 1.

Насамперед зауважимо, що офіційна статистика не 
відображає реальні обсяги роздрібного товарообігу. 
За багатьма експертними та аналітичними оцінками, 
близько 75–80% роздрібного товарообігу в сегменті 
неорганізованої торгівлі знаходиться «в тіні», тому офі-
ційні дані обсягів роздрібної торгівлі є заниженими. 
Проте певні висновки з даної ілюстрації можна зробити.

По-перше, загальні обсяги роздрібного товарообігу є 
суттєво меншими за обсяги оптової реалізації. У серед-
ньому за аналізований 10-річний період роздрібний 
товарообіг становить близько третини від оптового. 

По-друге, динаміка роздрібного товарообігу хви-
леподібна і безпосередньо пов'язана із загальноеко-
номічними процесами. Наприклад, у 2009 р. товаро-
обіг як оптової, так і роздрібної торгівлі порівняно з 
2008 р. зменшився, що пояснюється світовою фінансо-
вою кризою 2008 р. Але вже у 2010 р. бачимо повер-
нення показників до докризових позначок. У період із 
2010 по 2016 р. мало місце зростання роздрібного това-
рообігу на тлі падіння оптового, останнє пояснюється 
тривалою стагнацією промисловості. 

По-третє, незважаючи на загальноекономічні 
труднощі, спричинені військовою агресією РФ проти 
України і некомпетентним управлінням економічними 
процесами з боку Кабінету Міністрів України і НБУ, 
роздрібна торгівля в 2014–2016 рр. демонструвала 
номінальне зростання. Проте вже в 2017 р. спосте-
рігається падіння товарообігу порівняно з 2016 р. на 
25,2%, до 415,6 млрд. грн. [10]. Ця цифра відповідає 
показнику 2012 р., що є очевидним симптомом трива-
лої економічної кризи. 

За офіційною статистикою, найбільше знизився 
обсяг роздрібної торгівлі у Донецькій і Чернівецькій 
областях. Найменше скоротився роздрібний товарообіг 
у Києві. 

По-четверте, реальне, а не номінальне зростання 
обсягів роздрібної торгівлі може відбутися лише за 
умов раціональної економічної політики з боку держави 

і довіри до цієї політики з боку підприємців і кінцевих 
споживачів, для чого нині немає жодних передумов. 

Якщо говорити про сучасний стан рітейлу в Укра-
їні, то найліпша динаміка розвитку спостерігається 
серед торгових продовольчих мереж. З рис. 1 видно, 
що за 2014–2016 рр. український сектор роздрібної 
торгівлі демонстрував середньорічний темп зрос-
тання на рівні 10%. Україна як один із перспективних 
і великих (42,8 млн. осіб) споживчих ринків у Східній 
Європі продовжує викликати інтерес інвесторів [8; 11]. 
Недарма в 2017 р. свою присутність на вітчизняному 
ринку розширив французький Auchan, поглинувши 
національну мережу «Караван», а в 2019 р. очікується 
відкриття першого в Україні гіпермаркету шведсько-
нідерландського гіганта IKEA. 

Важливою тенденцією останніх кількох років є 
бурхливий ріст продажів власної прoдукцiї торгових 
мереж (private label). Самoстiйна упакoвка магазинами 
круп, замoрoжених напiвфабрикатiв, пoбутoвoї хiмiї та 
багатьoх iнших тoварiв для пoдальшoгo прoдажу пiд 
власними брендами здешевлює товари для кінцевих 
споживачів і стимулює попит. Зрoстання iнтересу дo 
прoдукцiї данoї категoрiї є стiйкою тенденцiєю, зважа-
ючи на бiльш привабливi цiни на представленi тoвари 
[12]. Падіння реальних доходів українців відбивається 
на роздрібному товарообігу, оскільки покупці зміню-
ють закупівельні звички, переходячи на більш дешеві 
альтернативи повсякденних продуктів. Бум продажів 
товарів private label розпочався у 2014 р., коли внаслі-
док російської агресії і некомпетентних дій правлячої 
української верхівки відбулося трикратне знецінення 
національної валюти і прискорене зубожіння широ-
ких верств населення. За даними пoрталу ua-retail.com, 
продажі товарів private label у 2014 р. зросли порівняно 
з попереднім роком на 40%. У 2015–2017 рр. ця тен-
денція лише зміцнилася [13]. 

Не можна оминути увагою ще одну тенденцію в 
роздрібному торговому бізнесі, яка фундаментально 
впливає на сучасне і майбутнє рітейлу. Йдеться про 
активний розвиток електронної комерції, яка дає змогу 
покупцям вибирати найрізноманітніші товари за при-
йнятними для себе цінами, не виходячи з дому/офісу, 
а рітейлерам заощаджувати на оренді, персоналі та 
утриманні торгових площ. За даними порталу Prosto.

Рис. 1. Динаміка оптової та роздрібної торгівлі за 2007–2017 рр.
Джерело: складено за [10]

 



92

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

ua, нині частка Інтернет-торгівлі у загальному товароо-
бігу українського рітейлу становить близько 2%, проте 
ця цифра стрімко зростає, чому сприяє впровадження 
4G-технологій на мобільних пристроях [8].

Поглянемо на динаміку і структуру роздрібного 
товарообігу, показники якого наведено в табл. 1.

Як видно з табл. 1, у структурі роздрібного товароо-
бігу переважають непродовольчі товари (близько 60%), 
тоді як продовольчі товари займають близько 40%. 
Причому за 10 років частка продажу непродовольчих 
товарів зменшилася на 5%, і, відповідно, зросла частка 
продажу продовольчих товарів. Українці стали більше 
витрачати грошей на їжу і менше на одяг, взуття, побу-
тову хімію, побутову техніку, коштовні покупки тощо. 

Привертає увагу і той прикрий факт, що харчова 
індустрія України забезпечує громадян України вітчиз-
няною продукцією на 85%, тоді як частка непродоволь-
чих товарів вітчизняного виробництва становить лише 
третину від загального обсягу споживання. Ця частка 
знизилася із 42,1% у 2007 р. до 33% у 2017 р., і такий 
тренд є сталим. Дана обставина свідчить не стільки 
про недовіру громадян держави до якості вітчизняних 
непродовольчих товарів, скільки про серйозні струк-
турні диспропорції у розвитку української промисло-
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Таблиця 1
Структура роздрібного товарообігу в Україні в 2007–2017 рр.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Роздрібний 
товарообіг, млн. грн. 178233 246903 230955 280890 350059 405114 433081 438343 487558 555975 415633

у тому числі
продовольчі товари 64546 74928 85310 95693 106075 118554 128505 131709 144306 163984 167424
непродовольчі 
товари 89102 104348 119594 134841 150087 174041 183969 181358 201647 231466 248208

Частка в 
роздрібному 
товарообігу, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

у тому числі
продовольчі товари 35,3 34,4 40,0 39,5 38,9 40,2 41,1 41,3 41,1 41,0 40,3
непродовольчі 
товари 64,7 65,6 60,0 60,5 61,1 59,8 58,9 58,7 58,9 59,0 59,7

Частка продажу 
товарів, що 
вироблені на 
території України, %

57,2 58,4 59,1 58,6 59,4 59,7 58 59 59,6 56,9 53,2

у тому числі
продовольчі товари 85,2 84,4 85,6 84,9 86,7 86,9 86,1 86,3 86,1 85,5 83,2
непродовольчі 
товари 42,1 40,4 39,8 38,6 40,4 42,6 39,9 40,3 40,7 36,6 33

Джерело: складено за [10]

вості. Втрата цілих галузей промисловості внаслідок 
бездумної приватизації, невиправданий акцент на 
розвитку сільського господарства і переробної галузі 
перетворили Україну з потужної індустріально-аграр-
ної держави на сировинний придаток до виробничих 
потужностей країн «третього світу». Як бачимо, струк-
тура роздрібного товарообігу виступає наочним інди-
катором інституційних проблем вітчизняної економіки.

Висновки. Характеризуючи поточний стан роздріб-
ної торгівлі в Україні, не можна не помітити дуалістич-
ного характеру її розвитку. З одного боку, ця галузь 
економіки є доволі розвиненою, частка організованої 
торгівлі є значною, сформоване повноцінне конку-
рентне середовище у цілому сприятливе для кінцевих 
споживачів, упроваджуються сучасні форми і методи 
торгівлі тощо. З іншого боку, спостерігаються руйнівні 
тенденції, пов’язані з негативним діловим кліматом 
у країні, втратою значної частини ринків на Півдні і 
Сході України, суттєвою тінізацією роздрібного біз-
несу (насамперед дрібного і середнього), обмеженими 
можливостями вітчизняних виробників тощо. Проте за 
сприятливих політико-економічних умов рітейл зможе 
виступити потужним драйвером економічного відро-
дження України.
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Соколовська О.Г., Шалений В.А. Аналіз сучасного стану зовнішнього середовища підприємств хлібо-
пекарської галузі в контексті оцінки ризикованості їхньої діяльності: макро- та мезорівень У статті проведено 
дослідження стану зовнішнього середовища підприємств хлібопекарської галузі з погляду впливу ризиків 
макро- та мезорівня на діяльність останніх. За допомогою аналізу абсолютних значень та динаміки ключових 
кількісних індикаторів стану економічної системи держави на всіх її рівнях охарактеризовано вплив сис-
темних ризиків на зазначені структурні елементи, визначено роль малих, середніх та великих підприємств у 
відновленні стабільного стану економіки та забезпеченні її сталого розвитку. Проаналізовано стан хлібопе-
карської промисловості, визначено основні ризики та загрози діяльності хлібопекарських підприємств.

Ключові слова: зовнішнє середовище, ризик, ринок, промисловість, прибуток.
Соколовская Е.Г., Шаленый В.А. Анализ современного состояния внешней среды предприятий хле-

бопекарной отрасли в контексте оценки рискованности их деятельности: макро- и мезоуровень. В статье 
проведено исследование состояния внешней среды предприятий хлебопекарной отрасли с точки зрения вли-
яния рисков макро- и мезоуровня на деятельность последних. С помощью анализа абсолютных значений и 
динамики ключевых количественных индикаторов экономической системы на всех ее уровнях охарактери-
зовано влияние системных рисков на указанные структурные элементы, определена роль малых, средних и 
крупных предприятий в восстановлении стабильного состояния экономики и обеспечении ее устойчивого 
развития. Проанализировано состояние хлебопекарной промышленности, определены основные риски и 
угрозы деятельности хлебопекарных предприятий.

Ключевые слова: внешняя среда, риск, рынок, промышленность, прибыль.
Sokolovska J.G., Shaleny V.A. Аnalysis of the current state of the foreign environment of the bakery factory in 

the context of estimation of the risk of their activity: macro- and meso-level. The article examines the state of the 
environment of the enterprises of the bakery industry in terms of the impact of the macro- and meso- level risks on 
the activity of the latter. By analyzing the absolute values and dynamics of key quantitative indicators of the state of 
the state's economic system at all its levels, the influence of systemic risks on these structural elements is character-
ized, the role of small, medium and large enterprises in the restoration of a stable state of the economy and ensuring 
its sustainable development is determined. The state of the baking industry is analyzed, the main risks and threats 
of bakery enterprises are identified.
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Постановка проблеми. Обов’язковою умовою 
отримання якісних результатів оцінки ризиків та роз-
роблення відповідних управлінських рішень щодо їх 
мінімізації на рівні окремого підприємства є деталь-
ний аналіз його зовнішнього середовища. Відповідно 
до можливостей із боку суб’єкта ризику здійснення 
активних дій щодо управління джерелами виникнення 
ризиків у зовнішньому середовищі підприємства виді-
ляють макро- і мезорівень (активний вплив у цілому 
неможливий, а ключовим механізмом мінімізації ризи-
ків є заходи адаптаційного характеру) та мікрорівень 
(цілком можливими та ефективними є заходи з актив-
ного впливу на джерела ризиків). Необхідність глибо-
кого та системного дослідження ризиків, які виникають 
на макро- та мезорівні, є дуже важливим у контексті 
забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах 
триваючих кризових явищ в економічній та політичній 
системах країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні дослідження сутності ризиків були про-
ведені в роботах таких учених, як Ф. Найт, А. Сміт, 
Й. Шумпетер. Серед сучасних зарубіжних та вітчиз-
няних економістів, які досліджують питання еконо-
мічних ризиків, можна відзначити таких науковців, як 
У. Шарп, А.П. Альгін, І.Т. Балабанов, В.В. Вітлінський, 
В.М. Гранатуров, В.В. Лук’янова та ін. Незважаючи на 
багатогранність та багатоаспектність праць зазначених 
науковців, питання оцінки впливу на діяльність окре-
мих підприємств ризиків зовнішнього макро- та мезо-
середовища, які мають місце у вітчизняній економічній 
системі, залишаються дискусійними та недостатньо 
дослідженими, що визначає актуальність даної роботи.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є 
дослідження сучасного стану та перспектив розвитку 
зовнішнього середовища хлібопекарських підприємств 
України, а також оцінка впливу процесів, які відбува-
ються у цьому середовищі, на ступінь ризикованості 
діяльності зазначених підприємств.

Виклад основного матеріалу. Склад та послідов-
ність аналітичних процедур, відповідно до мети дослі-
дження, має охоплювати макро- та мезорівень сфери 
діяльності суб’єктів господарювання, що в даному разі 
може бути відображене ланцюжком «економіка → про-
мисловість → переробні галузі промисловості → хар-
чова промисловість → хлібопекарська промисловість». 
Таке дослідження дасть змогу комплексно охарактери-
зувати дію ризиків на окремі підприємства – від сис-
темних до унікальних.

Проведення дослідження сучасного стану та пер-
спектив розвитку об’єктів, які становлять зовнішнє 
середовище хлібопекарського підприємства, вимагає 
використання кількісних показників, або індикаторів, 
абсолютний розмір та динаміка яких якомога краще 
характеризуватиме даний стан, а також реальні та 
потенційні ризики на кожному рівні. На нашу думку, 
найбільшу увагу слід приділити показникам прибут-
ковості та ділової активності діяльності первинних 
суб’єктів господарювання, які формують відповідну 
статистичну інформацію на мезо- та макрорівні. 
Серед зазначених критеріїв уважаємо, що в умовах 
ринку саме прибутковість із погляду узагальненої 
оцінки ефективності функціонування та ризикова-
ності діяльності є ключовим чинником, тому дослі-
дження стану зовнішнього середовища доцільно 

розпочати з аналізу прибутковості на всіх рівнях еко-
номічної системи. 

Загальну динаміку чистого прибутку вітчизняних 
підприємств наведенао на рис. 1.

Аналізуючи наведені на рисунку дані, можна від-
значити, що протягом 2010–2012 рр. вітчизняні підпри-
ємства у цілому функціонували в умовах стабільності, 
забезпечуючи прийнятний рівень загальної ефектив-
ності та прибутковості (загальне сальдо чистих при-
бутків підприємств по економіці та промисловості було 
позитивним). Підприємства переробної промисловості 
виявилися менш ефективними у цей період, про що 
свідчить загальне низьке сальдо чистих прибутків у 
2010 р. (3 795,1 млн. грн.) та 2011 р. (4 294,9 тис. грн.), 
а також збитковість діяльності в 2012 р. (-11 571,9 тис. 
грн.). Отже, кризовий період, початком якого можна вва-
жати кінець 2013 р., переробні підприємства зустріли у 
менш підготовленому стані, ніж у цілому по економіці 
та промисловості. Тим не менше, як видно з рис. 1, саме 
переробні підприємства виявилися більш захищеними 
від дії кризових явищ, аніж національні підприємства 
у цілому та промислові зокрема. Так, в Україні падіння 
чистих прибутків у 2013 р. порівняно з 2012 р. стано-
вило 57 907 млн. грн.: загальні збитки підприємств у 
2013 р. зупинилися на рівні 22 839,7 тис. грн. Промис-
лові підприємства показали аналогічну динаміку, хоча 
й у меншому масштабі: падіння чистих прибутків у 
2013 р. порівняно з 2012 р. становило 6 773,5 млн. грн., 
а збитки в 2013 р. – 4 181,1 млн. грн. На цьому тлі пере-
робні підприємства виявилися більш адаптованими до 
кризових явищ: у 2013 р. порівняно з 2012 р. збитки 
зменшилися на 651,5 млн. грн. і становили 10 920,4 тис. 
грн. Більш яскраво адаптованість підприємств до кри-
зових явищ виявилася в наступних двох роках. 

Слід відзначити, що особливу загрозу діяльності 
підприємств в умовах кризи представляють системні 
ризики, до яких належать такі, наявність яких зумов-
лена самою економічною системою. Кількість та сила 
впливу цих ризиків в умовах економічної кризи зна-
чно зростають для всіх без винятку підприємств. Це 
вимагає виокремлення системних ризиків в окремий 
об’єкт управління як найбільш загрозливих. Винят-
кова небезпека саме цих ризикоутворюючих чинників 
пояснюється, насамперед, наявністю значної вірогід-
ності не тільки прямого, а й опосередкованого багато-
аспектного впливу на діяльність підприємств, а отже, 
появою мультиплікаційного ефекту. Складність також 
полягає у тому, що управління системними ризиками 
є вкрай проблематичне через неможливість відчут-
ного впливу з боку окремого підприємства на зовнішнє 
макросередовище. 

Повертаючись до аналізу динаміки фінансових 
результатів вітчизняних підприємств, можна відзна-
чити, що у цілому підприємства України виявилися 
зовсім неготові до системних кризових явищ, які мали 
місце в 2014–2015 рр. Так, у 2014 р. в Україні падіння 
фінансових результатів становило 567 227,2 млн. грн. 
(-590066,9 – (-22839,7)), по промисловим підприєм-
ствам – 174 549,8 млн. грн. (-178730,9 – (-4181,1)), 
по підприємствам переробної промисловості – 
131 626,6 млн. грн. (-142547 – (-10920,4)). Така зміна 
прибутковості діяльності дає підстави стверджувати 
про те, що саме системні ризики, підсилюючи дію один 
одного (за рахунок багатоаспектної дії та ефекту муль-
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типлікації), стали причиною цього. Ця теза випливає з 
того, що унікальні ризики, діючи в межах великої сис-
теми (національна економіка, промисловість) в умовах 
олігополістичного або конкурентного ринків, не мають 
істотного впливу на систему в цілому, а реалізація їх 
на конкретних підприємствах компенсується за раху-
нок підвищення ефективності діяльності та отримання 
додаткових вигід іншими суб’єктами господарювання. 
2015 р. став більш інформативним щодо оцінки можли-
востей підприємств протистояти системним ризикам: у 
цілому в Україні збитки зменшилися на 216 550,9 млн. 
грн., що дає підстави говорити про послаблення дії в 
економіці системних ризиків та підвищення рівня адап-
тованості до системних загроз вітчизняних підпри-
ємств. Схожа ситуація в 2015 р. спостерігається по під-
приємствах переробної промисловості: загальні збитки 
зменшилися з 142 547 млн. грн. до 127 625,3 млн. грн., 
тобто на 14 921,7 млн., що дає підстави говорити, що 
підприємства переробної промисловості більш захи-
щені від дії системних ризиків та мають більш високу 
ступінь адаптації до них, аніж інші промислові під-
приємства, по яких у 2015 р. порівняно з 2014 р. відбу-
лося подальше погіршення ситуації: збитки зросли на 
9 537 млн. грн. (з 178 730,9 млн. грн. до 188 267,9 млн. 
грн.). У 2016 р. вітчизняним підприємствам у цілому 
вдалося подолати кризові процеси: загальне сальдо за 
показником чистого прибутку в Україні вперше з 2013 р. 
стало позитивним (29 705 млн. грн.). Слід відзначити, 
що динаміка фінансових результатів у 2016 р. по про-
мислових підприємствах та підприємствах переробної 
промисловості також позитивна: збитки перших змен-
шилися до 24 724,7 млн. грн., тобто на 163 543,2 млн. 
грн., других – зменшилися до 35 229,4 млн. грн., тобто 
на 92 395,9 млн. грн. Таким чином, можна відзначити, 
що всі структурні елементи народного господарства 
у цілому значно підвищили ефективність своєї діяль-

ності та продемонстрували здатність дієво використо-
вувати механізми боротьби із системними загрозами. 
У 2017 р. позитивна тенденція динаміки чистого при-
бутку була збережена по всіх досліджуваних підприєм-
ствах: у цілому по Україні чисті прибутки підприємств 
зросли до 181 692,7 млн. грн., тобто на 151 987,7 млн. 
грн.), чисті прибутки промислових підприємств зросли 
до 54 143,7 млн. грн., що порівняно з попереднім роком 
більше на 78 868,4 млн. грн., чисті прибутки перероб-
них підприємств збільшилися на 42 581,7 млн. грн. 
порівняно з 2016 р. та становили 7 352,3 млн. грн.

У цілому, аналізуючи динаміку чистих прибутків 
підприємств, наведену на рис. 1, можна зробити висно-
вок, що, незважаючи на вагомий досвід роботи в неста-
більних умовах, усі вітчизняні підприємства виявилися 
не готові до системних ризиків. Однак швидкість, з 
якою була подолана значна збитковість діяльності, 
говорить про наявність певних механізмів адаптації 
та реагування на системні ризики, що є позитивною 
ознакою діяльності підприємств. Слід відзначити, що, 
таким чином, у цілому вітчизняні підприємства спо-
відують реактивний підхід до управління системними 
ризиками: реагування на ризики починається лише 
після їх реалізації. З погляду забезпечення довгостро-
кових конкурентних переваг такий підхід є непри-
йнятним, оскільки неготовність та запізніла реакція 
на системні загрози призводить до значних та довго-
тривалих утрат, а отже, реально може стати причиною 
банкрутства. 

Чистий прибуток є узагальнюючим показником 
ефективності діяльності на всіх рівнях господарю-
вання. При цьому його абсолютні розміри та динаміка 
на макро- та мезорівні визначаються розмірами при-
бутків та збитків на конкретних підприємствах, тобто 
на мікрорівні. Отже, формування фінансових резуль-
татів на макро- та мезорівні доцільно досліджувати 
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Рис. 1. Динаміка чистого прибутку вітчизняних підприємств, млн. грн.
Джерело: побудовано на основі [1]
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в розрізі прибуткових та збиткових підприємств. На 
рис. 2 наведено динаміку фінансових результатів до 
оподаткування вітчизняних підприємств.

Дані, наведені на рис. 2, дають підстави зробити 
висновок про наявність стійкої тенденції до зростання 
прибутків підприємств протягом усього періоду дослі-
дження: зі 189,6 млрд. грн. у 2010 р. до 592,7 млрд. грн. 
у 2017 р., тобто у три рази. Така динаміка прибутків, 
на нашу думку, є ознакою невипадковості процесів під-
вищення ефективності діяльності та конкурентоспро-
можності підприємств і наявності вагомих рушійних 
сил. Аналізуючи динаміку прибутків, необхідно заува-
жити, що у цьому разі йдеться про нарощування при-
бутків ефективних підприємств. Збитки підприємств 
протягом 2010–2013 рр. мали помірну тенденцію до 
зростання: зі 135,2 млрд. грн. у 2010 р. вони зросли 
до 198,5 млрд. грн. у 2013 р. Порівнюючи динаміку 
прибутків та збитків за цей період, можна зробити 
висновок, що у цілому економіка перебувала на рівні 
мінімальної ефективності: збитки одних суб’єктів гос-
подарювання були збалансовані прибутками інших. 
У 2014 р. відбулося різке зростання збитковості діяль-
ності неефективних підприємств, які були не готові про-
тистояти системній кризі: збитки зросли до 798 млрд. 
грн., тобто більше ніж у чотири рази. У наступних 
періодах за рахунок формування механізмів адаптації 
до кризових явищ підприємствам удалося зменшити 
збитки: у 2015 р. – до 736,1 млрд. грн., у 2016 р. – до 
373,1 млрд. грн., у 2017 р. – до 342,7 млрд. грн. Незва-
жаючи на позитивну тенденцію до скорочення збит-
ків у 2015–2017 рр., докризовий рівень (198,5 млрд. 
грн.) є досить віддаленим. Загальний фінансовий 
результат діяльності вітчизняних підприємств, який 
визначається різницею позитивного та від’ємного 
фінансового результату, як було вже сказано вище, у 
2010–2013 рр. характеризував мінімально прийнят-
ний рівень ефективності економіки. У 2014 р. внаслі-
док катастрофічного зростання збитковості діяльності 
підприємств, які виявилися не готовими до системної 

кризи, загальний фінансовий результат по економіці 
становив -564,4 млрд. грн., а в 2015 р. за рахунок ско-
рочення збитків його значення становило -348,5 млрд. 
грн. Таким чином, 2014–2015 рр. продемонстрували 
неготовність економіки як складної системи протисто-
яти значним загрозам та викликам. У 2016 р. за раху-
нок підвищення прибутковості діяльності ефектив-
них підприємств та зменшення збитків неефективних 
загальний фінансовий результат становив 69,9 млрд. 
грн.: економіці вдалося вийти на докризовий рівень 
мінімальної ефективності. Оптимістичним із погляду 
формування стійких конкурентних переваг економіки 
України є подальше зростання загального фінансо-
вого результату діяльності вітчизняних підприємств: у 
2017 р. його значення становило 250 млрд. грн. Слід 
відзначити, що це є найкращим показником за весь 
період дослідження. На нашу думку, можна констату-
вати, що системна криза кінця 2013–2015 рр. зробила 
економіку України сильнішою та більш пристосова-
ною до зовнішніх викликів і загроз. 

У контексті дослідження впливу ризиків на діяль-
ність вітчизняних підприємств можна відзначити, що 
кризові явища 2013–2015 рр. наочно продемонстру-
вали в дії соціально-економічну функцію ризиків, суть 
якої полягає у тому, що ризик є чинником розмеж-
ування ефективних та неефективних суб’єктів госпо-
дарювання: прибуткові підприємства збільшили свої 
прибутки, тоді як неефективні та збиткові суб’єкти 
господарювання катастрофічно наростили свої збитки. 

Чутливість підприємств до дії різноманітних 
ризикоутворюючих чинників визначається багатьма 
факторами. Одним із найбільш вагомих із них є роз-
мір підприємства. Така теза є абсолютно логічною, 
оскільки саме розмір підприємства у цілому визначає 
його гнучкість та можливість швидкої адаптації до 
мінливих зовнішніх умов, величину резервів (фінан-
сових, матеріальних, кадрових), необхідних для подо-
лання несприятливих обставин, можливості залучення 
зовнішніх джерел фінансування тощо. 

Рис. 2. Динаміка фінансових результатів  
до оподаткування вітчизняних підприємств, млрд. грн.

Джерело: побудовано на основі [1]
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Таким чином, доцільним уважаємо проведення ана-
лізу динаміки фінансових результатів підприємств у 
розрізі їх поділу на великі, середні та малі.

На рис. 3 наведено динаміку прибутку до оподатку-
вання вітчизняних підприємств у розрізі їх класифіка-
ції за розміром.

Наведені на рис. 3 дані дають підставу стверджу-
вати що, малі підприємства в Україні під час форму-
вання прибутків на загальнонаціональному рівні віді-
грають значно меншу роль, аніж середні та великі. 
Слід, однак, зауважити, що роль малих підприємств 
у формуванні загальних прибутків підприємств про-
тягом 2010–2017 рр. дещо змінилася: якщо в 2010 р. 
питома вага прибутків малих підприємств у загаль-
ному їх розмірі становила 14,6% (27,8/189,6*100%), 
то в 2017 р. – вже 19,8% (116,9/592,7*100%). При 
цьому в період кризи роль малих підприємств була ще 
більш відчутною: у 2014 р. питома вага їхніх прибут-
ків у загальній величині прибутків до оподаткування 
становила 21%, у 2015 р. – 24,6%, у 2016 р. – 24,2%. 
Зменшення питомої ваги прибутків малих підприємств 
у загальних прибутках у 2016–2017 рр. пояснюється 
зростанням ролі у період спадання дії гострих кри-
зових явищ прибутків великих підприємств, питома 
вага яких у 2014 р. порівняно з 2013 р. зменшилася 
з 42,3% до 34,7%, а в 2015 р. зменшилася до 27,2%. 
У подальшому відбувся певний відкат до структури 
загальних прибутків, яка була в докризовий період: у 
2016 р. питома вага прибутків великих підприємств 
зросла до 35,8%, а в 2017 р. – до 45%. Щодо серед-
ніх підприємств, то можна сказати, що вони є найбільш 

збалансованими за своїми характеристиками в контек-
сті протидії кризовим явищам та можливостям щодо 
власного сталого розвитку. Відіграючи провідну роль 
у формуванні прибутків на рівні економіки у цілому в 
докризовий та особливо кризовий періоди (питома вага 
прибутків середніх підприємств у 2010–2014 рр. коли-
валася в межах 35–45%, у 2015 р. – 48%), у посткризо-
вий період їхня роль значно послабилася: питома вага 
прибутків середніх підприємств скоротилася в 2016 та 
2017 рр. до 40% та 35,2% відповідно, що знову ж таки 
пояснюється значним зростанням в абсолютному 
виразі прибутків великих підприємств. Так, у 2016 та 
2017 рр. великі підприємства демонструють найбільш 
високі темпи приросту прибутків порівняно із серед-
німи та малими підприємствами: у 2016 р. за зростання 
прибутків великих підприємств на 50,6% прибутки 
малих підприємств зросли на 12,4%, а середніх узагалі 
впали на 5,2%; у 2017 р. за зростання прибутків вели-
ких підприємств на 68,3% прибутки середніх та малих 
підприємств зросли на 18,0% та 8,9% відповідно. 

Резюмуючи динаміку та структуру загальних при-
бутків вітчизняних підприємств, можна відзначити, що 
роль малого бізнесу у формуванні загальних фінансо-
вих результатів економіки України, на жаль, незначна: 
великі та середні підприємства формують у середньому 
80–85% загального прибутку економіки. Така струк-
тура прибутків, на нашу думку, свідчить про недостат-
ній рівень гнучкості та адаптивності економічної сис-
теми до зовнішніх загроз, оскільки саме малий бізнес 
і забезпечує дані характеристики системи. Отже, для 
підвищення рівня захищеності економічної системи 

Рис. 3. Динаміка прибутку до оподаткування вітчизняних підприємств  
у розрізі їх поділу на великі, середні та малі, млрд. грн.

Джерело: побудовано на основі [1]
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країни у цілому на загальнодержавному та регіональ-
ному рівнях мають бути впроваджені заходи для підви-
щення ролі малого бізнесу в цій системі. 

На рис. 4 представлено динаміку збитків вітчизня-
них підприємств у розрізі їх класифікації за розміром.

Аналізуючи дані, наведені на рис. 4, можна відзна-
чити, що структура загальних збитків економіки Укра-
їни стабільна протягом усього періоду дослідження: 
кожна з трьох класифікаційних груп суб’єктів госпо-
дарювання формує приблизно третину збитків. Дина-
міка збитків кожного виду підприємств, що характе-
ризується відповідними темпами приросту, як видно 
з рис. 4, також у цілому однакова. Слід відзначити, 
що в найбільш несприятливий для економіки України 
2014 р. темпи зростання збитків були пропорційні 
розмірам підприємств (по малих – 246,9%, по серед-
ніх – 313,9%, по великих – 346,3%), що пояснюється 
рівнем інертності господарських процесів на підпри-
ємствах кожного з видів: чим більший розмір підпри-
ємства, тим менше воно здатне до швидкої реакції на 
зовнішні загрози.

З погляду оцінки ролі підприємств кожного виду у 
формуванні загальних фінансових результатів еконо-
міки та можливостей її стійкого розвитку під впливом 
як внутрішніх, так і зовнішніх загроз цікавим, на нашу 
думку, є аналіз загальних фінансових результатів по 
підприємствах кожного виду.

На рис. 5 представлено динаміку загальних фінан-
сових результатів діяльності вітчизняних підприємств 
у розрізі їх поділу за розмірами. 

Динаміка та абсолютні значення загальних фінан-
сових результатів, наведена на рис. 5, дають підстави 

зробити висновок, що протягом усього періоду дослі-
дження малі підприємства як форма здійснення під-
приємницької діяльності не є ефективними: у жодному 
році загальний фінансовий результат не був позитив-
ним. Отже, теоретично найбільш гнучка та адапто-
вана до зовнішніх загроз форма підприємництва в 
умовах України у цілому є збитковою. Така ситуація є 
наслідком двох обставин: значної тінізації економіки, а 
також низького рівня культури малого бізнесу та про-
фесійності його менеджменту. Таким чином, ефектив-
ність національної економіки забезпечують великі та 
середні підприємства. Причому дані за 2016–2017 рр. 
дають підстави зробити висновок, що сьогодні великі 
підприємства є основною рушійною силою розвитку 
національної економіки. Орієнтація економіки на вели-
кий бізнес є загрозливою з погляду її монополізації та 
залежності від окремих гравців, а також значної інерт-
ності бізнес-процесів, що має виняткову актуальність 
за умови необхідності ефективності функціонування в 
умовах кризових явищ. 

Показники ділової активності є важливими кількіс-
ними індикаторами, які можуть бути використані для 
оцінки стану та перспектив розвитку первинних гос-
подарюючих суб’єктів та інших об’єктів мезо- і макро-
середовища в контексті оцінки дії реальних та потен-
ційних ризиків. 

На рис. 6 наведено динаміку обсягів реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), які формуються на 
відповідних рівнях економічної системи України.

Як видно з графіків, наведених на рис. 6, обсяги 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по усіх 
наведених елементах економічної системи мають тен-

Рис. 4. Динаміка збитків вітчизняних підприємств  
у розрізі їх поділу на великі, середні та малі, млрд. грн.

Джерело: побудовано на основі [1]
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Рис. 5. Динаміка загальних фінансових результатів вітчизняних підприємств  
у розрізі їх поділу на великі, середні та малі, млрд. грн.

Джерело: побудовано на основі [1]

Рис. 6. Динаміка обсягів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  
вітчизняних підприємств, млн. грн.

Джерело: побудовано на основі [1]
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денцію до зростання. Дану тезу підтверджують високі 
значення коефіцієнтів детермінації R2, розраховані за 
отриманим лінійним рівнянням трендів. Можна від-
значити, що середнє щорічне зростання обсягів реа-
лізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по промис-
лових підприємствах у цілому становить 197 030 млн. 
грн., по підприємствах переробної промисловості – 
114 336 млн. грн., по підприємствах, які займаються 
виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів, – 50 585 млн. грн. Слід відзначити, що 
в 2013 р. по промислових підприємствах у цілому та 
переробних зокрема відбулося єдине за весь період 
дослідження зменшення обсягів реалізації: по про-
мислових підприємствах воно становило 45 517,1 млн. 
грн. (1 322 408,4 – 1 367 925,5), що становить 3,3%, 

по переробних підприємствах – 53 412,3 млн. грн. 
(817 734,3 – 871 146,6), або 6,1%. Порівнюючи дина-
міку показників прибутку, які були проаналізовані 
вище, та обсягів реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг), можна відзначити, що зменшення при-
бутків унаслідок дії системних ризиків відзначалося в 
2014 р., тоді як падіння обсягів реалізованої продук-
ції в Україні спостерігалося вже в 2013 р. Отже, між 
зміною показників фінансових результатів та обсягів 
реалізованої продукції є часовий лаг, який становить 
один рік: дія системних ризиків призвела до скоро-
чення обсягів реалізації (або погіршення динаміки 
обсягів реалізації), тобто зниження ділової активності, 
що призвело до погіршення фінансових результатів 
наступного року.
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Проаналізуємо нижче сучасний стан та перспек-
тиви розвитку ринку хліба в Україні. 

Негативні тенденції в економіці Україні відобрази-
лися й на основних показниках ринку хліба та хлібо-
булочних виробів. Динаміку виробництва хліба і хлі-
бобулочної продукції протягом десяти років зображено 
на рис. 7. 

У споживчому кошику середньостатистичного 
українця хліб та хлібобулочна продукція займає чет-
верту позицію в структурі споживання продуктів хар-
чування та становить у середньому 8,3% від загальних 
витрат на харчування [2; 4]. У середньому на місяць 
у розрахунку на одну особу домогосподарства спожи-
вають 8,3 кг хліба та хлібопродуктів. Грошові витрати 
домогосподарств на хліб і хлібопродукти в 2016 р. 
становили в середньому 430 грн. за місяць, або 15% 
грошових витрат домогосподарств на харчування [5]. 
Зменшення реальних доходів покупців через високу 
інфляцію та погіршення добробуту населення в Укра-
їні протягом 2014–2016 рр. зумовлює зменшення пла-
тоспроможного попиту на ринку хлібобулочних виро-
бів. Щорічно попит скорочується в середньому на 5%. 

Асортимент хлібобулочних виробів в Україні налі-
чує понад 1 тис. найменувань. Він щороку збільшу-
ється в межах конкурентної боротьби за споживача 
на 1,5–2% за рахунок виробів середнього та дорогого 
сегментів. 

Вітчизняна хлібопекарська галузь є фрагментова-
ною та характеризується низьким рівнем концентрації 
в національному масштабі. Оскільки хлібозаводи зна-
ходяться майже у кожному районному центрі України, 
жодна компанія не займає значної частки національного 
ринку і не може істотно впливати на випуск продукції 
галуззю. З іншого боку, конкуренція на локальних рин-
ках хліба та хлібобулочних виробів дуже інтенсивна, 
багато локальних ринків окремих міст, селищ чи регіо-
нів є ринками з домінуючою фірмою [3]. Характер кон-
куренції в хлібопекарській галузі переважно локаль-
ний та міжрегіональний. Збутові мережі більшості 
виробників охоплюють певний регіон (місто, район, 
область) через нетривалий термін зберігання хлібобу-
лочної продукції, що обмежує радіус доставки товару. 
Близько 60% вітчизняного промислового виробництва 
хліба та хлібобулочних виробів припадає на шість най-

більших компаній: ПАТ «Київхліб», ТОВ «Хлібний 
холдинг «Хлібні інвестиції», ПАТ «Концерн «Хліб-
пром», ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничі», ГК «Формула 
смаку», ГК «Хлібодар», холдинг «Золотий урожай» 
Lauffer Group. Близько 10% хлібних продуктів випус-
кають міні-пекарні, а решту 30% національного вироб-
ництва хліба та хлібобулочних виробів забезпечують 
понад 100 хлібозаводів [5].

Для хлібопекарської галузі характерні відносно 
низькі вхідні та вихідні бар’єри, що сприяють форму-
ванню низької, але стабільної прибутковості бізнесу. 
Сьогодні в галузі відсутні законодавчі обмеження, нові 
підприємства можуть отримати доступ до ресурсів, 
технологій та каналів збуту продукції. 

Однією з ключових особливостей із погляду фор-
мування фінансових результатів є те, що хлібопекар-
ська промисловість належить до матеріаломістких 
виробництв, адже частка матеріальних витрат у загаль-
ній собівартості продукції становить близько 50%. 
У середньому в структурі собівартості хліба витрати 
на борошно та іншу сировину становлять 48%, витрати 
на збут – 27%, загальновиробничі та адміністративні 
витрати – 14%, витрати на енергоресурси – 5%, витрати 
на заробітну плату – 5%. Потрібно відзначити, що вна-
слідок суттєвого погіршення протягом останніх років 
сировинної бази хлібопекарної промисловості багато 
підприємств, особливо міні-пекарні, для зменшення 
витрат виробництва почали використовувати харчові 
добавки, які скорочують тривалість технологічного 
циклу, підвищують вихід хліба з борошна [4]. Хлібопе-
карська галузь використовує, головним чином, вітчиз-
няну сировину: борошно, солод житній, цукор, патоку, 
сіль, маргарин, вершкове масло, олію рослинну, дріж-
джі, крохмаль, молоко сухе, яйця, сухофрукти, пови-
дло тощо. Виробництво хліба та хлібобулочних виро-
бів значною мірою залежить від ситуації на ринку 
борошна та коливань на зерновому ринку, оскільки 
основною ціноутворюючою статтею в структурі собі-
вартості хлібобулочних виробів є борошно.

Загалом вітчизняні виробники під час оцінки кон-
курентного середовища та можливих ризиків на перше 
місце ставлять поведінку наявних конкурентів, на 
друге – вплив споживачів. Приблизно на однаковому 
рівні оцінюють загрозу залежності від постачальників 
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Рис. 7. Динаміка виробництва хлібобулочних виробів, тис. т
Джерело: побудовано на основі [1]
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та загрозу появи нових конкурентів. Найменш важли-
вим чинником конкурентного середовища хлібопекар-
ської галузі є сила впливу товарів-замінників.

Основними внутрішніми проблемами в діяльності 
хлібопекарських підприємств, що спричиняють змен-
шення обсягів виробництва хліба і хлібобулочних виро-
бів, фахівці вважають відсутність контролю на ринку 
зерна і борошна; збільшення обсягів тіньового випуску 
хліба і хлібобулочної продукції; подорожання палива й 
електроенергії; невідповідність якості борошна вимо-
гам хлібопекарського виробництва, внаслідок чого зни-
жується якість хліба і хлібобулочних виробів; надмір-
ність виробничих потужностей, які використовуються 
лише на 30–40%, однак вимагають усієї повноти витрат 
на утримання; значне фізичне і моральне зношення 
хлібопекарського обладнання; мінімальне оновлення 
технологічного обладнання хлібозаводів через відсут-
ність коштів на технічне переоснащення, впровадження 
енергозберігаючих технологій, розроблення сучасних 
систем забезпечення якості і безпеки продукції; висока 
плинність кадрів. Спеціалісти серед ключових проблем 
галузі також визначають значну тінізацію ринку хліба 
та, відповідно, нерівні умови конкуренції на ньому.

Висновки. Економічні процеси на рівні економіки 
та її структурних підрозділів великою мірою визна-

чають загальний стан та можливості щодо сталого 
розвитку окремих підприємств. Аналіз динаміки клю-
чових показників, які формуються на мікрорівні та 
характеризують стан економічної системи держави 
на всіх її рівнях, дав змогу оцінити вплив системних 
ризиків на зазначені структурні елементи економіч-
ної системи України, визначити роль малих, середніх 
та великих підприємств у відновленні стабільного 
стану економіки та забезпеченні її сталого розвитку. 
Порівняння динаміки ключових індикаторів стану 
економіки дало змогу визначити, що між початком 
явних проявів кризових процесів, що характеризу-
ється падінням ділової активності, та піком системної 
кризи, що, своєю чергою, характеризується лавинопо-
дібним падінням фінансових результатів, існує часо-
вий лаг, який становить не менше одного року. На 
нашу думку, цього часу цілком достатньо для розро-
блення та впровадження адаптаційних заходів щодо 
мінімізації дії системних ризиків. Хлібопекарська 
промисловість, як показав аналіз її сучасного стану, 
перебуває у кризі. Серед причин такого стану можна 
відзначити низький рівень рентабельності діяльності, 
високу залежність від експортоорієнтованого ринку 
зерна, вкрай застарілу технічну базу, високий рівень 
тінізації галузі. 
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Трут О.О. Планирование индивидуальной результативности работников в процессе управления 
организацией. Определены составляющие процесса управления результативностью организации. Обосно-
ваны сущность и роль планирования индивидуальной результативности работников. Раскрыты управленче-
ские операции и процедуры планирования индивидуальной результативности. Рассмотрено соглашение о 
результативности. Освещен индивидуальный план развития сотрудника.

Ключевые слова: эффективность, индивидуальный, менеджер, организация, план, планирование, ра-
ботник, результат, результативность, развитие.

Trut O.О. Planning the individual performance of employees in the organization management process. 
The components of the process of managing the organization performance are determined. The essence and role 
of planning the individual performance of employees are substantiated. Management operations and procedures of 
individual performance planning are disclosed. An agreement on performance is considered. The individual devel-
opment plan of the employee is described.

Key words: efficiency, individual, manager, organization, plan, planning, employee, result, performance,  
development.

Постановка проблеми. Невід’ємним складником 
процесу управління сучасною організацією є процес 
управління результативністю, який має циклічний 
характер і складається з декількох взаємопов’язаних, 
але необов’язково послідовних процесів. Суб’єктом 
процесу управління результативністю є лінійний мене-
джер, роль якого в системі управління результативністю 
є визначальною. Провідні дослідники найактуальні-
шою проблемою визнають готовність і здатність ліній-
них керівників управляти результативністю. «Якщо 
її не вирішити, впровадження системи управління 
результативністю закінчиться провалом», – зазначають 
вчені М. Армстронг та А. Берон [1, с. 33–34]. Основу 
процесів управління результативністю становить вза-
ємодія їх учасників: менеджерів і очолюваних ними 
працівників, орієнтованих на результат. 

Орієнтований на результат керівник чітко розуміє, 
що щоденні наслідки стратегічної результативності 
пов’язані зі стратегічними, тактичними та оператив-
ними планами. Працівники орієнтованої на результа-
тивність організації розуміють, що хоча стратегічні 
управлінські плани створюють базис для операційних 
планів, саме від щоденного їх виконання залежить, чи 
досягне організація успіху. Орієнтований на результат 
керівник має усвідомити ці принципи, акцентуючи на 
щоденній результативності працівників, але водночас 
утримувати її в контексті стратегічного управління. 

Вагомим складником процесу управління резуль-
тативністю є планування індивідуальної та групової 
результативності. План визначає напрям розвитку на 
основі очікувань від кожного співробітника, що фор-
мулюються у вигляді цілей. Якщо основні цілі недо-
статньо чіткі, то й результат буде непродуктивним. 
Ретельне планування результативності створює серед-
овище, в якому ретельна результативність є нормою, 
а не винятком. Проте в практиці вітчизняного управ-
ління це переважно рідкість. У кращому разі в біль-
шості організацій розробляють індивідуальні плани 
роботи на рік, квартал, місяць, які є переліком індиві-
дуальних завдань, доведених до робочих місць вико-
навців централізовано. Тому проблема планування 
індивідуальної та групової результативності лінійними 
менеджерами вітчизняних організацій є актуальною і 
потребує наукового розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На пере-
конання зарубіжних учених, спрощена модель процесу 

управління результативністю організації охоплює такі 
управлінські дії: визначення цілей; управління досяг-
ненням цілей; порівняння результатів з цілями [1–3; 
5]. Утім, конкретизація нами загальних функцій управ-
ління організацією щодо результативності на засадах 
процесного підходу дає змогу виокремити такі склад-
ники процесу управління результативністю організа-
ції: планування результативності; організування забез-
печення результативності; мотивування персоналу до 
забезпечення результативності; контролювання досяг-
нутих результатів [6, с. 202–203]. 

На думку американських учених М. Армстронга та 
А. Берона, «планування результативності – це визна-
чення напряму розвитку, узгодження цільових показни-
ків результативності з індивідуальними планами роз-
витку. План показує, що повинно бути зроблено, яким 
чином і яких результатів можна буде досягти. Він має 
перспективний характер, акцентує на діях, які повинні 
зробити співробітники, щоб розкрити свій потенціал, 
і спонукає їх розширювати межі можливого, усвідом-
люючи, на що вони здатні. Крім того, план мотивує 
співробітників, даючи їм можливість досягати визна-
чених цілей і вдосконалюватися, гарантуючи визнання 
керівниками їхніх досягнень. Але так само він урахо-
вує й розвиток людей, сприяє їм у навчанні, забезпечує 
необхідну підтримку як у поточному періоді, так і в 
майбутньому» [1, с. 42].

Низка вчених підкреслює важливість ефективного 
формулювання цілей для процесу управління резуль-
тативністю: «Це непросто. Іноді мені здається, що ми 
занадто зосереджуємося на ті важливі речі, які маємо 
«на виході» – документації, точності вимірювань і 
т. д., – на шкоду вирішального фактору «на вході» – 
якісної постановки цілей. Я думаю, ми недооцінюємо 
навички і знання, необхідні для того, щоб сформулю-
вати і потім доносити до персоналу ясні, осмислені й 
повністю узгоджені цілі. Скажімо прямо, можна ство-
рити найвитонченіший процес оцінки, але якщо осно-
вні цілі недостатньо чіткі, то і результат буде непро-
дуктивним» [2, с. 79]. 

Як відзначають російські вчені І. Немировський 
та І. Старожукова, «лінійним менеджерам необхідно 
сформулювати та озвучити свої очікування від роботи 
кожного працівника та дійти згоди про взаємні очі-
кування не лише з підлеглими, а й із власними без-
посередніми керівниками. Потрібно прояснити 
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очікування один одному. Найпоширеніша причина 
провалу керівників – відсутність попередніх домов-
леностей про те, що вони очікують від підлеглого. 
Кожен керівник повинен розуміти потреби своїх 
працівників й усвідомлювати, що всім їм прита-
манні загальні бажання і прагнення: бути успішними 
та гідно оціненими; професійно рости й навчатися; 
бачити перспективи професійного зростання; бути 
самостійними з незалежним мисленням; уміти пра-
цювати в команді та ін.» [5, с. 88–89].

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування управлінських операцій та процедур 
планування індивідуальної результативності працівни-
ків у процесі управління сучасною організацією.

Виклад основного матеріалу. У теорії зарубіжного 
й вітчизняного менеджменту чітко утвердилася думка 
про першочерговість і визначальну роль планування 
в процесі управління результативністю. Планування 
результативності також є процесом і за ознакою вико-
нуваних робіт у часі структурується на такі управлін-
ські операції та процедури:

• чітко визначити цілі й роль управління 
резуль тативністю; 

• описати способи досягнення цих цілей;
• забезпечити участь лінійних керівників і рядо-

вих співробітників у розробленні системи; 
• опрацювати формулювання і виконання завдань: 

у якій вони будуть формі, як вимірюватимуться, як 
індивідуальні завдання пов'язуватимуться з корпора-
тивними, як завдання будуть взаємно узгоджуватися;

• визначити основу для планування результативності;
• навчити співробітників розробляти індивіду-

альні плани розвитку і вбудовувати їх у систему.
План визначає напрям розвитку на основі очіку-

вань від кожного співробітника: що йому треба знати 
і вміти, як він повинен поводитися, щоб виконувати 
безпосередні обов’язки, а також розвивати свої нави-
чки та компетенції. Очікувані результати праці, вдо-
сконалення знань і підвищення результативності 
узгоджуються з працівником. У плані також потрібно 
зазначити, як саме менеджери будуть забезпечувати 
підлеглим необхідну допомогу і здійснювати керівни-
цтво. Процес орієнтований на перспективу, хоча аналіз 
останніх даних результативності може стати в нагоді 
під час виявлення актуальних потреб у розвитку. За 
підсумками цього досягається угода про результатив-
ність – початок циклу управління результативністю.

Угода про результативність – підсумок процесу 
планування. Це результат спільного обговорення 
того, які очікування організація пов’язує з індиві-
дом, і досягнення згоди із цього питання. Угоди про 
результативність ґрунтуються на результатах атестації. 
Оцінка досягнутого дає змогу сформулювати подальші 
вимоги до співробітника. Ці два процеси можуть 
здійснюватися одночасно під час бесіди працівника 
з менеджером. Окрім того, на угоди про результатив-
ність впливають плани або стратегії організації. Ними 
визначаються цілі або завдання відповідно до ієрархії, 
які мають утілитися в індивідуальні завдання або дії.

В угодах формулюються очікування – результати, 
які повинні бути досягнуті, і навички, знання та досвід, 
необхідні для цього. Також узгоджується, за якими кри-
теріями буде оцінюватися результативність і які фак-
тичні дані будуть основою для визначення рівнів ком-

петенцій. Дуже важливо задати й узгодити ці критерії 
на першому етапі. Менеджери і рядові співробітники 
спільно, а команди колективно будуть користуватися 
ними для контролю ходу процесу і демонстрації досяг-
нень. В угоді про результативність фіксується узгодже-
ний напрям розвитку і формується основа для вимі-
рювань, зворотного зв’язку, оцінювання та розвитку 
співробітників у процесі управління результативністю.

Управління очікуваннями здійснюється на основі 
угоди між менеджером і співробітником. У процесі пла-
нування результативності очікування формулюються у 
вигляді цілей. Угода описує цілі роботи співробітника 
і способи вимірювання результатів цієї роботи. Після 
появи такої угоди складається план, що виконується 
протягом року, а потім проводиться оцінювання його 
виконання. Цілі розвитку в плані можуть бути кількіс-
ними (вимірювані цільові показники), вираженими в 
досягненнях (цільові закінчені ініціативи), або якісними 
(очікування від поведінки). Вони можуть пов'язуватися 
з роботою, наприклад описувати виконання вимог поса-
дової інструкції (цільові результати). Навпаки, особис-
тісні цілі описують цільовий розвиток або навчання 
співробітника. Їх доповнює перелік дій, які працівник 
повинен зробити, щоб удосконалити свої знання і нави-
чки, розкрити потенціал і підвищити результати влас-
ної праці або змінити поведінку певним чином.

Очікування повинні визначатися на основі посадо-
вого профілю, в якому описується суть посади і вка-
зуються складники кінцевого результату роботи на цій 
посаді. Крім того, у посадовому профілі повинні бути 
перелічені компетенції (знання і навички), необхідні 
для виконання посадових завдань, і будь-які конкретні 
вимоги до поведінки співробітника в межах схеми ком-
петенцій організації.

Таким чином, процес починається на етапі плану-
вання результативності з аналізу і, якщо є потреба, 
зміни поточного посадового профілю або створення 
нового. Для кожного складника кінцевого результату 
обговорюються й узгоджуються очікування і всі кон-
кретні цільові показники або завдання, зміни в пове-
дінці або вимоги в плані розвитку/навчання, пов’язані 
із цими сферами. Для досягнення угоди можна зверта-
тися до схеми компетенцій у зв’язку з будь-якою змі-
ною у вимогах до поведінки і рекомендаціях щодо їх 
виконання. Може виникнути потреба у подальшому 
навчанні. Тоді підсумком обговорення стає додат-
кова угода про способи вимірювання та оцінювання 
результативності у цій сфері. Це складна, але життєво 
важлива частина процесу. Необхідно узгодити, як і 
за якими показниками буде вимірюватися результа-
тивність або яким способом, на підставі яких фактів 
співробітник зможе підтвердити, що добре виконав 
роботу [1; 2].

Менеджерам необхідно постійно працювати над 
підвищенням продуктивності праці співробітників та 
їх постійним професійним зростанням і розвитком. 
Для обговорення перспектив кар’єрного росту та очі-
кувань співробітника менеджерам необхідно зустрі-
тися з кожним працівником. У провідних компаніях 
кожен співробітник має план власної кар’єри. Йому 
відомі його вартість і цінність як фахівця. Він знає, як 
йому потрібно розвивати себе й які кроки необхідно 
здійснити для подальшого кар’єрного зростання. Коли 
співробітник знає, які перспективи він має і що йому 
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потрібно робити для того, щоб досягти більш високих 
посад, його це мотивує іноді більше, ніж банальне під-
вищення зарплати.

У процесі планування результативності розробля-
ється і узгоджується індивідуальний план розвитку 
співробітника. Це план дій, який буде виконуватися 
за підтримки безпосереднього керівника й усієї орга-
нізації. Він може охоплювати формальне навчання, 
але набагато важливіше, щоб він містив більш широ-
кий спектр розвиваючих заходів, зокрема можливості 
самостійного навчання, коучинг, роботу над проек-
том, розширення зон відповідальності та змістовності 
роботи. Якщо в організації проводиться оцінювання 
співробітників за даними з декількох джерел (напри-
клад, методом «360 градусів»), це цінна підмога під час 
виявлення потреб у розвитку.

Індивідуальний план розвитку фіксує узгоджені 
дії щодо підвищення результативності співробітника, 
вдосконалення його знань, навичок і компетенцій. Він 
може бути присвячений розвитку на його нинішній 
посаді, що допоможе йому краще виконувати поточну 
роботу. Ще важливіше, якщо, згідно з планом, спів-
робітник покладає на себе більш широкі обов’язки, 
вчиться виконувати різноманітнішу роботу. На цій 
посаді план є елементом політики безперервного роз-
витку співробітників, в основі якої лежить переко-
нання, що кожна людина здатна навчитися більшого і 
зробити свою роботу краще. Але план також повинен 
підвищувати кар’єрний потенціал співробітника.

У науковій професійній літературі триває дискусія 
про те, хто має розробляти індивідуальний план роз-
витку – самостійно працівник чи його безпосередній 
керівник. Як зазначають російські вчені І. Немиров-
ський та І. Старожукова, «у процвітаючих компаніях 
кожен співробітник працює так, ніби діє за вивіреним 
планом створення власної кар'єри. Ваше завдання як 
керівника полягає у тому, щоб спільно з кожним спів-
робітником розробити його довгострокові цілі. Це не 
означає, що ви повинні дати вашим підлеглим деталь-
ний план просування вперед, – кожен співробітник 
повинен розробити його для себе сам. Багато керівни-
ків помиляються, думаючи, що повинні самі скласти 
план розвитку своїх підлеглих. Безумовно, якщо у ком-
панії є стратегія, то існують і вимоги до розвитку кон-
кретних компетенцій (навичок і вмінь) на конкретній 
посаді в найближчому майбутньому. Ваше завдання 
як керівника полягає не в тому, щоб дати членам своєї 
команди детальний план руху вперед, а в тому, щоб 
кожен розробив його для себе сам. Саме план профе-
сійного розвитку, розроблений самим працівником, 
але з вашою участю, підвищує шанси втілити його в 
життя» [5, с. 68–69].

Втім, зарубіжні дослідники проблеми управління 
результативністю, стверджують, що складанням інди-
відуального плану розвитку повинен займатися сам 
працівник, а якщо виникає потреба, то за допомогою 
свого менеджера. В індивідуальному плані розвитку 
перелічуються дії, які пропонується виконувати пра-
цівникові в інтересах свого навчання і розвитку. Спів-
робітники самі відповідають за розроблення і реаліза-
цію цих планів, проте мають можливість удаватися до 
допомоги організації або своїх керівників.

Індивідуальні плани розвитку співробітників також 
можуть розроблятися спеціалізованими центрами роз-

витку або атестації. Однак діяльність таких підрозді-
лів має обмежений вплив на організацію. Тому дослід-
ники проблеми управління результативністю вказують 
на необхідність залучення працівників у процеси пла-
нування кар’єрного росту і розвитку. 

Складання індивідуального плану розвитку 
покликане стимулювати навчання, забезпечити спів-
робітників знаннями і комплексом широко затре-
буваних навичок, які допоможуть їм підніматися 
кар’єрними сходами. Необхідно усвідомлювати різ-
ницю між складниками такого плану, спрямованими 
на навчання і розвиток співробітника. Більшість 
учених уважає, що навчання полягає у збільшенні 
обсягу знань або в удосконаленні наявних навичок, 
а розвиток – у переході на інший щабель життя або 
професійної діяльності. Першим поштовхом може 
бути створення, в їх термінології, «самоорганізуючої 
навчальної схеми». У межах цієї схеми деякі орга-
нізації розуміють навчання широко, охоплюючи всі 
аспекти саморозвитку або передбачаючи такі види 
навчання, які майже не пов’язані з нинішньою робо-
тою співробітника або навіть із його майбутньою 
кар’єрою. Інші обмежуються пов’язаними з поточ-
ною роботою навичками і знаннями або роблять 
великий акцент на майбутню кар’єру співробітника і 
досвід, який для цього буде потрібний.

Індивідуальні плани розвитку найчастіше віддають 
перевагу поточній роботі або кар’єрному зростанню, 
або їх поєднанню. Рідше на перше місце ставиться осо-
бистість співробітника. На думку дослідників, індиві-
дуальні плани розвитку, зосереджені лише на форму-
ванні навичок, необхідних для виконання нинішньої 
роботи, не викликають зацікавленості у більшості 
працівників. Плани, що відображають ширший погляд 
на людину та її майбутнє, сильніше стимулюють гнуч-
кість і здійснюють на працівників більший вплив. 

Складання індивідуальних планів розвитку є загаль-
новизнаним елементом процесу планування резуль-
тативності та неодмінною умовою результативного 
управління організацією, адже розроблення індивіду-
ального плану розвитку дає змогу виконавцям і ліній-
ним керівникам:

• виявити, обговорити й узгодити потреби в 
навчанні на рік уперед;

• розподілити за пріоритетом і спланувати відпо-
відні дії;

• узгодити і визначити терміни оцінювання вико-
нання плану;

• за потреби спланувати заходи підвищення низь-
кої результативності.

Ґрунтовне вивчення нами процесу планування 
результативності дає змогу зробити висновок про те, 
що суттєвою його особливістю є планування заходів 
постійного навчання і розвитку працівників як засобів 
досягнення індивідуальних цілей і цілей організації. 
Тому, на думку дослідників результативного управ-
ління, індивідуальний план розвитку співробітника 
повинен відображати:

• сфери, в яких досягнуто необхідний рівень ком-
петенцій, але бажаний подальший розвиток;

• цілі, для досягнення яких необхідне певне 
навчання і/або розвиток;

• брак кваліфікації, знань або недоліки в поведінці, 
які потрібно подолати для досягнення мети.
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У фаховій літературі з менеджменту вчені рекомен-
дують такий алгоритм розроблення індивідуального 
плану розвитку:

• виявлення потреб у навчанні;
• пошук способів задоволення цих потреб;
• планування дій;
• реалізація.
Індивідуальний план розвитку може мати вигляд 

бланка, в якому необхідно заповнити такі пункти:
• цілі кар’єри із зазначенням середньострокових і 

довгострокових стимулів, безпосередньо пов’язаних із 
роботою цього співробітника;

• життєві цілі (що надихає людину);
• професійні цілі (що спонукає співробітника про-

фесійно розвиватися на його нинішній посаді в корот-
костроковій і середньостроковій перспективах);

• завдання й очікуваний результат навчання та 
розвитку;

• заплановані дії із зазначенням часових меж;
• необхідна допомога;
• докази того, що захід було здійснено.
У бланку потрібно залишити місце для записів, де у 

вільній формі може бути описано, як навчання вплине 
на досягнення цілей і мотиви людини у цей момент, у 
найближчому майбутньому та у віддаленій перспективі.

Вчені узагальнили професійні рекомендації мене-
джерам із планування роботи зі співробітниками. 
Спершу необхідно зібрати про співробітників інфор-
мацію, яка допоможе краще зрозуміти їхні потреби і 
прагнення. Далі – виділити декілька годин і продумати, 
як будете розвивати кожного підлеглого в поточному 
році. Цю інформацію потрібно записати у свій план із 
розвитку підлеглих і внести до особової справи спів-
робітників. Потім – провести неформальну зустріч із 
кожним працівником, висловити свою щиру зацікав-
леність в їхній професійній діяльності, встановити з 
ними особисті взаємини.

Довгостроковий успіх менеджера неможливий без 
якісної роботи підлеглих. А високі результати кожного 
з них дуже сильно, набагато сильніше, ніж можна при-
пустити, залежать від щирої уваги і схвалення керів-
ника. Тому менеджерам радять більше спілкуватися 
зі своїми працівниками. Індивідуальні зустрічі мене-
джера з підлеглими повинні бути впорядкованими, 
короткими, прямолінійними і простими. Водночас 
варто пам’ятати, що частота і тривалість зустрічей – 

постійно мінливі показники. Потрібно приділяти спів-
робітникам достатньо уваги, але не захоплюватися 
надмірно педагогічною діяльністю, коли це абсолютно 
не виправдано, коли зрозуміло, що результатів від цієї 
людини на цьому місці ніколи не буде. Ще один клю-
човий чинник успіху у взаєминах зі співробітниками – 
помірність, або поміркованість. Потрібно знайти опти-
мальний баланс і точно визначити час, який необхідно 
виділяти на спілкування зі співробітниками. 

Висновки. Поглиблене вивчення нами процесу пла-
нування результативності дає змогу зробити висновок 
про те, що він має перспективний характер, акцентує 
на діях, які повинні зробити працівники, щоб розкрити 
свій потенціал, мотивує співробітників, даючи їм мож-
ливість досягати визначених цілей і вдосконалюватися, 
гарантуючи визнання їхніх досягнень. Суттєвою його 
особливістю є планування заходів щодо постійного 
навчання і розвитку працівників як засобів досягнення 
індивідуальних цілей і цілей організації. 

Індивідуальний план розвитку є й головним елемен-
том стратегії управління результативністю, оскільки 
він формує стійкі відносини між співробітниками і 
організацією, створює основу для планування та оці-
нювання результативності співробітника, команди й 
усієї організації, для подальшого навчання і розвитку, а 
також забезпечує більшу прозорість шляхів кар’єрного 
зростання, вимог до компетенцій і поведінки на різних 
посадах і різних рівнях організаційної ієрархії. Єдина 
схема компетенцій допомагає підвищувати стандарти 
і забезпечувати стабільно високий рівень результатив-
ності та поведінки на будь-якій посаді. 

Впровадження індивідуальних планів розвитку 
зазвичай може супроводжуватися труднощами, адже 
річ не в тім, щоб написати ще один бланк для атеста-
ції за результативністю і роздати співробітникам запо-
внювати його. Недостатньо і надрукувати інструкцію 
з надією, що працівники самі в усьому розберуться. 
Менеджери, лідери команд і співробітники – всі пови-
нні навчитися планувати індивідуальний розвиток. 
Вони мають разом вирішувати, як буде функціонувати 
цей процес і яка роль відводиться кожному. Кожен пови-
нен усвідомити вигоди особисто для себе. Організація 
мусить розуміти, що її співробітникам знадобляться 
час і допомога, щоб звикнути до нової культури, в якій 
на них покладається більше відповідальності за влас-
ний розвиток. 
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Постановка проблеми. Інтерес, викликаний розви-
тком ринкових відносин у нашій країні, до феномену 
організаційної культури став поштовхом до вивчення 
робіт із цієї теми за кордоном. У багатьох публікаціях 
вітчизняні автори посилаються на роботи західних 
колег, і це цілком закономірно. Однак теорія та методо-
логія організаційної культури ще далекі від завершення 
і потребують критичного вивчення концепцій, визнаних 
класичними. Багато робіт були написані 25–30 років 
тому і потребують свого розгляду з позиції адаптації до 
сучасних ринкових умов з урахуванням останніх дослі-
джень і практики провідних промислових корпорацій.

Одним із поширених інструментів опису влас-
тивостей культури організації є типологія, яка являє 
собою спробу класифікувати досліджувані культури за 
певною характерною ознакою. Різними дослідниками 
було запропоновано велику кількість таких моделей, 
які необхідно розглянути для розуміння сучасного 
рівня вивченості властивостей організаційної куль-
тури, а також для оцінки ефективності запропонованих 
типологій як інструменту діагностики і управління 
розвитком культури організації.

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

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є виявлення специфічних характерних ознак сучасних 

корпоративних культур підприємств України. Додат-
ково здійснено дослідження з метою огляду створених 
типологій культур організацій.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти 
до опису створених типологій, необхідно розглянути 
питання цілісності культури підприємства. Дослідники 
не прийшли до єдиної думки щодо наявності єдиного 
внутрішнього середовища організації. Так, напри-
клад, пропонується розглядати культуру організації як 
сукупність субкультур активних груп, які взаємодіють 
гармонійно або конфліктують одна з одною. Субкуль-
тури можна розглядати як вектори. Їх результуючий 
вектор буде характеризувати загальний напрям орга-
нізаційної культури. Згідно із цим підходом, однією з 
найважливіших цілей у формуванні культури організа-
ції стає вибудовування субкультур в одному напрямі. 
Дійсно, вони можуть послабити підприємство, нане-
сти серйозну шкоду, якщо цінності окремої групи пра-
цівників різко не збігаються з основними цінностями 
організації. Такі випадки часто зустрічаються на під-
приємствах, що тільки починають усвідомлену роботу 
з удосконалення своєї культури.

Помічено, що здебільшого субкультура утворюється 
як реакція на повсякденні проблеми, допомагаючи з 
ними впоратися. Вони формуються за різним ознаками: 
національними, регіональними, функціональними, 
структурними, стратегічними і т. д. Відповідно, для кон-
кретного підприємства корисно провести аналіз наяв-
ності субкультур із виділенням ознак із формування, це 
сприятиме вирішенню проблем, що викликали їх появу, 
створення єдиного внутрішнього середовища організації.
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У компаніях із сильною організаційною культурою, 
яка пронизує все підприємство, субкультури розчиня-
ються або, зберігаючи деякі формальні особливості, 
приймають цінності організації як основні.

Вивчаючи організаційну культуру типового під-
приємства, не можна залишити без уваги національну 
культуру, яка впливає на неї безпосередньо. Організа-
ційна культура являє собою частину національної куль-
тури і менталітету, який переважає в державі. Приклад 
Японії наочно доводить потужний вплив національної 
культури на формування культури організації. У зв'язку 
із цим важливо відповісти на питання, які якості націо-
нальної культури важливо враховувати під час удоско-
налення культури організації. Цьому питанню присвя-
чена типологія Йошимури, яка буде розглянута далі.

Крім національної культури, що визначає деякі 
властивості культурного середовища організації, існує 
низка інших соціокультурних чинників, таких як регіо-
нальні та соціальні особливості й традиції, цінності та 
етика суспільства, різні ринкові чинники.

Різноманіття чинників, що впливають на власти-
вості культури організації, є однією з причин проявів 
різноманітних типологій, покликаних упорядкувати 
завдання управління формуванням культури організації.

Поширеним у практиці наукового дослідження 
є поділ організаційної культури на суб'єктивну й 
об'єктивну. Як правило, цей поділ являє собою ще одну 
спробу визначити структуру культури, розділити її іде-
альний і матеріальний рівні, виділити найбільш оче-
видні елементи. Так, об'єктивну культуру пов'язують 
із фізичним оточенням, створюваним на підприєм-
стві. У це оточення включають будинок і його дизайн, 
місце розташування, меблі та обладнання, колір, об'єм 
простору, різні зручності, наявність і вид внутрішніх 
послуг, наприклад кафе, а також кімнати для при-
ймання, організацію стоянки для автомобілів і навіть 
самі автомобілі. Ці предмети відображають цінності, 
яких дотримується підприємство. У цю категорію вхо-
дять й інші явища, які можна безпосередньо спосте-
рігати, такі як різні елементи символіки, герої підпри-
ємства та історії про підприємство, обряди і ритуали, 
мова спілкування і гасла, фірмовий стиль. Виділення 
об'єктивної культури може бути корисне з погляду 
практичного дослідження, фіксування кількості форм, 
у яких безпосередньо знаходять вираз цінності органі-
зації, а також для оцінки якості цього виразу. З іншого 
боку, на нашу думку, до об'єктивної культурі логічно 
відносити всі спостережувані процеси на підприєм-
стві, у тому числі й виробничі, а не тільки ті форми, 
які визначають перше враження від організації. Опису-
ючи елементи об'єктивної культури, деякі дослідники 
зараховують до неї також корпоративні стандарти як 
вид фірмового стилю. Своєю чергою, до корпоратив-
них стандартів відносять, серед іншого, місію і філосо-
фію. На нашу думку, це неправильно. Місія і філософія 
визначають об'єктивну культуру, але не є її елементами.

Суб'єктивною організаційною культурою ті ж 
дослідники пропонують уважати особливі властивості 
стратегічних, тактичних і оперативних рішень, форми 
здійснення ділових комунікацій між співробітниками. 
Таким чином, центральною фігурою в процесі форму-
вання суб'єктивної культури є керівник, лідер. В управ-
лінських рішеннях, як правило, найбільш яскраво 
відображаються цінності керівництва, що визначають 

методи управління. Вивчення суб'єктивної культури 
дає привід уважати, що вона проявляється у трьох 
напрямах: у способі виконання робіт, у діловій вза-
ємодії і в міжособистісному спілкуванні. Для потреб 
детального аналізу виділяються й оцінюються такі еле-
менти в кожному напрямі:

• Спосіб виконання робіт: делегування відповідаль-
ності та постановка завдань, виконання (ступінь сво-
боди, ініціативи, відповідальності), контроль над реалі-
зацією цілей та виконанням завдань, оцінка результатів 
роботи, зворотний зв'язок.

• Ділова взаємодія: канали, що використовуються під 
час передачі інформації, ступінь структурування інфор-
мації, форма проведення нарад, форма доповідей і т. д.

• Міжособистісне спілкування: подібні захоплення, 
зацікавленість особистим життям інших і розповідь 
про своє, частота та зміст перерв, наявність особистих 
зустрічей у неробочий час.

Виділення суб'єктивної або управлінської культури 
організації корисне з погляду діагностики стану куль-
тури і виділення її особливостей. Поділ проявів куль-
тури на об'єктивні й суб'єктивні уявляється важливим 
ще й тому, що менеджмент підприємства справляє 
найбільший вплив на процес формування культури 
організації. Проекція цінностей організації на виділені 
напрями являє собою одне з найважливіших завдань 
із залучення і виховання прихильності у працівників 
по відношенню до культури організації. Послідовне 
відображення базових принципів роботи організації в 
усіх аспектах управління – це необхідний крок до ство-
рення цілісної організаційної культури. Варто відзна-
чити, що оцінка суб'єктивної організаційної культури 
часто проводиться зі стандартного набору характерис-
тик. Наприклад: ступінь свободи, ініціативи, вид адмі-
ністративної структури, достатність каналів інфор-
мації. Також використовуються пари характеристик: 
спільно – окремо, часто – рідко, активно – пасивно, 
довільно, планомірно і т. д. Такий набір дійсно може 
сприяти формуванню нових типологій. Однак для 
цілей особливих проекцій, що відрізняють організацію 
від усіх інших на ринку цінностей, потрібне введення 
більш детальних, якісних характеристик управлінської 
культури для оцінки їх відповідності основним ціннос-
тям організаційної культури.

Модель, запропонована Ділом і Кеннеді, включає 
у себе чотири типи корпоративної культури: «жор-
сткий підхід», «багато працюємо/добре відпочиваємо», 
«поставити на карту свою компанію» і «процес». Для 
порівняння цих культур вибрані такі ознаки:

• ступінь допустимого ризику: високий або 
низький;

• зворотний зв'язок від прийняття рішень: швид-
кий або повільний;

• типові організації: галузі, до яких належать під-
приємства з даним типом організаційної культури;

• відмінні ознаки та поведінка людей, відповідні 
даним типам корпоративної культури: установки, сту-
пінь індивідуалізму, прийняття рішень, підготовка, 
організованість і т. п.;

• сильні сторони співробітників/культури: швид-
кість, обсяг роботи, інновації, організованість;

• слабкі сторони співробітників/культури: реакція 
на помилки, планування роботи, повільність, бюрокра-
тія і т. д.;
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• звички, побут постійних співробітників: одяг, 
захоплення, житло, дозвілля.

Дана типологія оцінює суб'єктивний рівень орга-
нізаційної культури організації. Вибрані критерії для 
оцінки загальні, дають змогу стверджувати про деяку 
відміну організаційних культур підприємств різних 
галузей. Водночас типологія передбачає, що всі пра-
цівники організації незалежно від їхніх посад в ідеаль-
ному варіанті повинні володіти певними рисами харак-
теру і пристрастями аж до житла та одягу. Типологія 
не передбачає існування кардинально різних організа-
ційних культур в одній галузі і не враховує різний ритм 
та організацію різних процесів, а відповідно, і вимоги 
до особистих якостей працівників, усередині компанії. 
Така модель, тим не менше, може бути корисна під час 
аналізу загального впливу галузевих особливостей на 
культуру організації.

Ціла низка вчених займалася питанням впливу 
національної, етнічної культури на культуру організа-
ції, серед них – Р. Ховстеде, Йошимура, Нойман.

Дослідження Р. Ховстеде показують, що людина 
отримує з національної культури серію установок у 
формі фундаментальних цінностей. Ці цінності впли-
вають на його поведінку в усіх сферах життя, у тому 
числі і в організаціях.

Типології, в основі яких лежить поділ організацій-
них культур за національною ознакою, розрізняються 
залежно від кількості виділених основних культур 
і критеріїв порівняння. Так, Йошимура пропонував 
виділяти дві найбільш яскраво представлені культури – 
японську і західноєвропейську – і порівнювати їх за 
такими характеристиками:

• Світ та його сприйняття: розуміння світу, кошти 
сприйняття, розумові операції.

• Природа і доля: установки по відношенню до при-
роди і установки по відношенню до долі.

• Поведінка: джерела норм, детермінанти пове-
дінки, критерії оцінки.

• Соціальні відносини: міжособистісні стосунки, 
стосунки «організація – працівник», характеристика 
організацій за критеріями «відкритість/закритість», 
«стабільність/нестабільність».

Ця модель, на думку дослідників, описує скоріше 
відмінність між релігійними менталітетами Японії і 
Західної Європи, а саме світоглядом, сформованим 
буддизмом і християнством. Модель допомагає просте-
жити вплив зовнішнього чинника – релігійного мента-
літету на формування культури організації.

Інша відома типологія, створена за національною 
ознакою, пропонує виділяти три основні культури: 
європейську, американську та японську. Вплив націо-
нальних культур оцінюється за такими ознаками:

• соціально-орієнтована форма членів організації: 
індивідуальна або колективна;

• форма праці: диференціація, вузька спеціалізація 
або гармонізація, універсалізація;

• стратегія: короткострокова або довгострокова;
• маркетинг: короткостроковий або перспективний;
• основні цінності: свобода, мобільність, однорід-

ність або неоднорідність, стабільність, довіру і т. д.;
• стиль управління: гнучкість, участь в управлінні, 

заохочення ініціативи, відкритість і т. д.
Дана модель більш глибоко, ніж попередня відобра-

жає вплив національної культури на культуру організа-

ції. Вона торкається не тільки особливості поведінки 
членів організації, а й характеру роботи її підрозділів. 
Модель також указує на різницю між двома видами 
національних культур загального типу: американської 
та європейської. Типологія може бути корисна для ком-
паній, що мають міжнародний бізнес і намагаються 
зберегти ідентичність своєї культури незалежно від 
регіону. У минулому робота над подібними типологі-
ями дала змогу західним керівникам зрозуміти при-
чини успіху роботи японських компаній.

Дослідниками Р. Блейком та Дж. Мутон була запро-
понована типологія організаційної культури на основі 
ціннісної орієнтації. З точки зору цих учених, можливо 
два базових вектори ціннісних орієнтацій:

• орієнтація на продукцію, ефективність і економіч-
ний результат;

• орієнтація на особистість, задоволення її можли-
востей і здібностей.

Згідно із цим принципом, вони виділили чотири 
основні типи культури: перша – найбільш життєздатна, 
поєднує сильну орієнтацію на ефективність з орієнта-
цією на особистість; друга і третя – проміжні та чет-
верта – найслабша, не орієнтована у своїх цінностях 
ані на особистість, ані на економічну ефективність. 
Модель схожа на класифікацію стилів управління й 
ігнорує всі цінності, що не відносяться безпосеред-
ньо до задоволення потреб особистості або економіч-
ної ефективності. Ціннісна орієнтація у цій типології 
коливається між потребами підприємства (ефектив-
ність) і потребами працівників (реалізація можливос-
тей та здібностей). Типологія не враховує цінності, що 
створюються компанією для її клієнтів і відрізняють її 
від інших компаній на ринку.

В. Оучі запропонував свій варіант типології орга-
нізаційних культур. Основною характеристикою для 
виділення культур різного типу стали відмінності в 
регуляції взаємовідносин. Було виділено три типи куль-
тури організацій: ринкову, бюрократичну і кланову.

Ринкова культура базується на пануванні вартіс-
них відносин. Керівництво та персонал орієнтуються, 
головним чином, на рентабельність. Ринкові меха-
нізми досить ефективні, і підприємства з даним типом 
культури можуть досить тривалий час функціонувати 
нормально.

Бюрократична культура ґрунтується на системі 
влади, що здійснює регламентацію всієї діяльності 
підприємства у формі правил, інструкцій і процедур. 
Джерелом влади в даній організації є компетентність. 
Ця культура ефективна в стабільних, добре прогнозо-
ваних ситуаціях. У ситуації зростання невизначеності, 
у моменти кризи її ефективність падає.

Кланова культура розглядається як додаткова по від-
ношенню до ринкової і бюрократичної, вона може бути 
як частина кожної з них. Типологія У. Оучі може бути 
застосована до будь-якої організації, не обов'язково 
комерційної. Ринкові культури більш властиві комер-
ційним підприємствам, бюрократичні – організаціям, 
для яких боротьба за рентабельність не має вирішаль-
ного значення: державним і громадським організаціям, 
військовим відомствам, монополіям. Ця модель пока-
зує, як впливає сфера діяльності організації на розста-
новку її базових цінностей і формування культури.

Одна з найбільш великих типологій запропонована 
В.Р. Коноваловою. У своїй моделі вона пропонує виді-
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ляти чотири типи організаційної культури: опекунську, 
підприємницьку, бюрократичну та праксіологічну. 
Модель складається з двох частин, у першій з яких 
запропоновано порівняння організаційної культури за 
такими ознаками: типом спільної діяльності, типом 
особистості, цінностями, формою власності, механіз-
мом розподілу, вперше з'явилися управлінська роль, 
механізм управління, оцінка результатів.

Друга частина типології містить порівняння виділе-
них типів культур за їхніми характерними особливос-
тями і взаємозв'язкам з елементами системи управління 
персоналом. Для вирішення цього завдання ставляться 
такі питання: куди прямує організація, як вирішуються 
проблеми, що виникають, на чому ґрунтується лідер-
ство, у чому особливості виконання повсякденної 
роботи, у чому особливості робочих обов'язків, яку 
роль відіграють бажання та інтереси окремих праців-
ників, яка роль керівництва, яка роль конфліктів і роз-
біжностей, який тип лідера властивий для організації.

Виділені типи організаційних культур великою 
мірою характеризуються формою власності і ціннісною 
орієнтацією. Дана типологія демонструє вплив цих 
чинників на стиль керівництва і поведінку в організації.

Одна з найбільш розвинених типологій належить 
С. Ханді. Вона заснована характері бізнес-процесів 
організації і показує, як специфіка бізнесу впливає на 
формування культури. У типології виділяється чотири 
види культури: культура влади (Зевса), рольова куль-
тура (Аполлона), культура завдання (Афіни) і культура 
особистості (Діоніса). С. Ханді виділив для порівняння 
такі критерії:

• джерело влади: ресурси, положення в ієрархії, 
компетентність та інформація, професіоналізм і вміння 
домовлятися;

• структура організації: жорстка ієрархія, розподіл 
ролей і спеціалізація, програмно-орієнтована, вільна;

• основа для прийняття управлінських рішень: 
конкурентна боротьба, правила, вимоги ринку, цілі 
особистості;

• метод здійснення контролю: централізований, 
нормативи, розподіл проектів та визначення методів, 
координація;

• специфіка організації: серійність виробів, зміна 
технологій, вид діяльності, галузь;

• прийняття значущих рішень на рівні: вище керів-
ництво або автономні підрозділи;

• особистісні особливості персоналу: здібності, рівень 
навичок, уподобання, особистісні прагнення і т. п.;

• стадія еволюції організації: зародження, зрос-
тання, розвиток, розпад;

Ця типологія має багато спільного з моделлю Діла і 
Кеннеді. На її підставі деякі дослідники роблять висно-
вок про залежність культури організації від характеру 
розподілу влади і ціннісної орієнтації. Однак у випадку 
із цією моделлю більш вірно стверджувати, що вид біз-
несу і стадія еволюції організації диктують найбільш 
раціональну структуру, метод контролю, логіку і рівень 
прийняття управлінських рішень, переважні якості 
персоналу і джерело влади.

Типологія, яку запропонував В. Ансофф, заснована 
на розходженні у стратегічній орієнтації організацій. 
Вона показує, як впливає характер реалізації стратегії 
(активний, пасивний – новаторський, консервативний) 
на характер бізнес-процесів. У цій моделі виділено два 

типи культури організації: стабільну і креативну. Порів-
няння пропонується проводити за такими критеріями:

• тимчасова орієнтація: минуле чи новаторські 
перспективи;

• вибір альтернатив: колишні варіанти або новатор-
ські можливості;

• концентрація уваги: організація або оточення;
• джерело змін: криза чи постійний пошук новатор-

ських змін;
• схильність до ризику: антипатія до ризику або 

невизначений рівень ризику;
• гасло, що визначає тип культури.
Ця типологія являє собою крайні характеристики 

організаційної культури, між якими існують різні 
проміжні стани. Дана типологія чудова тим, що не 
прив'язана жорстко до умов зовнішнього середовища. 
Вона показує, що, вибираючи той або інший характер 
реалізації стратегії, організація тим самим впливає на 
свою культуру. Водночас ні стратегія, ні характер її 
реалізації самі по собі не повинні визначати організа-
ційну культуру. Вони повинні залежати від цінностей, 
закладених в основу підприємства, і, таким чином, під-
лаштовуватися під культуру організації, використову-
ючи її сильні сторони.

За класифікацією у стратегічній орієнтації діяль-
ності виділяють також організації реактивні, антици-
паційні та дослідницькі.

• Реактивна культура орієнтує організацію на даний 
момент, вибудовуючи стратегії обережно, з урахуван-
ням попереднього досвіду і з мінімальним ризиком. 
Кризи в таких організаціях виникають через незадо-
вільну ефективність.

• Організаційна культура антиципаційних компа-
ній орієнтована на майбутнє. Керівництво прагне до 
постійного зростання можливостей, тому схильне при-
ймати ризиковані рішення. Причиною змін може стати 
часткове зниження ефективності діяльності.

• Організації, що мають культуру дослідницького 
типу, володіють особливими характеристиками. Така 
культура властива науково-дослідним і проектним 
організаціям. У них орієнтуються на глобальні мож-
ливості в майбутньому, відбувається постійний пошук 
ефективних змін, проводиться співвідношення ризиків 
і вигоди. Творчий характер роботи закладений у саму 
природу таких організацій.

Варто зауважити, що організації, культура яких 
повністю відповідає будь-якому з описаних типів у 
різних типологіях, знайти вкрай складно. Як правило, 
культура організації містить у собі відмінні власти-
вості декількох типів, займає проміжне значення між 
типами культур, виділених у тій чи іншій моделі.

Типології як інструмент дослідження культури 
організації мають свої переваги і недоліки. Вони дають 
змогу за окремими ознаками припустити стан інших 
елементів організації. Наприклад, щодо розподілу 
влади (типологія С. Ханді) спрогнозувати структуру 
організації або метод здійснення контролю. Такі моделі 
дають змогу проаналізувати вплив багатьох зовнішніх 
чинників, таких як: національний і галузевий вплив, 
форма власності, розмір бізнесу та стадія еволюції 
організації на культуру організації. Типології можуть 
надати істотну користь під час первинної, загальної 
діагностики культури підприємства, яка повинна пере-
дувати створенню програми щодо її вдосконалення.
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Разом із тим типології є жорсткими моделями, 
що описують крайній стан культури організації. 
В їх основу, як правило, покладено одну максимум дві 
ознаки культури організацій, які й визначають кіль-
кість її типів. Можна з великою впевненістю сказати, 
що типології являють собою корисний, але обмежений 
у своїх можливостях інструмент оцінки культури орга-
нізації. Він може застосовуватися тільки в комплексі 
з іншими методами. Віднесення культури організації 
до того чи іншого типу на основі типології не можна 
вважати достатнім для складання висновку про власти-
вості конкретної організаційної культури і тим більше 
для формування рекомендацій щодо її використання та 
вдосконалення.

Аналіз різних типологій показує, що під організа-
ційної культурою часто розуміється характер змін, які 
відбуваються з типовими бізнес-процесами під дією 
тих чи інших чинників ділового середовища. Ці зміни 
мають закономірність і спостерігаються у багатьох 
підприємств, що відчувають на собі вплив аналогіч-

них чинників. Тобто сукупність змін, що відбуваються 
з бізнес-процесами, може бути позначена іменами і 
наведена у вигляді типології. У визначеннях корпора-
тивної культури схема поведінки працівників, дійсно, є 
однією зі складових частин.

Висновки. Типології, складені вищезазначеним 
чином, на нашу думку, розглядають корпоративну 
культуру як результат впливу різних чинників, найчас-
тіше непідвладних впливу менеджменту підприємства 
як то: сфера діяльності, вид діяльності, стратегічна орі-
єнтація, що залежить від виду діяльності. Однак, вико-
ристовуючи прагматичний підхід до вивчення культури 
організації, має сенс розглядати корпоративну куль-
туру як об'єкт підвладний спрямованому формуванню, 
а не тільки як результат впливу незалежних чинників. 
На нашу думку, майбутнє діагностики організаційних 
культур – за послідовним описом проекції цінностей 
культури на всі функціональні сфери та рівні ієрархії 
організації з урахуванням особливостей, що дикту-
ються середовищем її існування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИКІВ  
МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Шандова Н.В., Шульга М.О. Дослідження складників маркетингового потенціалу підприємства. 
У статті запропоновано визначення маркетингового потенціалу як спроможності компанії забезпечити 
зв'язок між попитом і пропозицією товару компанії, акумулюючи необхідні маркетингові ресурси, викорис-
товуючи маркетингові компетенції та можливості зовнішнього середовища. У даному підході акцентовано 
увагу на маркетингових компетенціях, які дають змогу компанії швидко реагувати на зміни ринку та розви-
тку взаємовідносин із клієнтами й бізнес-партнерами, генерувати нові й обмінюватися наявними знаннями 
щодо формування попиту на нових ринках. Забезпечити формування, розвиток і використання маркетинго-
вого потенціалу пропонується за допомогою бізнес-моделі, яка виходить за рамки окремо взятого підпри-
ємства й містить постачальників, канали розподілу, самих кінцевих споживачів.

Ключові слова: управління, попит, маркетинговий потенціал, бізнес-модель, компетенція, взаємовідносини.
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Шандова Н.В., Шульга М.А. Исследование составляющих маркетингового потенциала предпри-
ятия. В статье предложено определение маркетингового потенциала как способность компании обеспечить 
связь между спросом и предложением товара компании, аккумулируя необходимые маркетинговые ресурсы, 
используя маркетинговые компетенции и возможности внешней среды. В данном подходе акцентировано 
внимание на маркетинговых компетенциях, которые позволяют компании быстро реагировать на изменения 
рынка и развития взаимоотношений с клиентами и бизнес-партнерами, которые помогут компании гене-
рировать новые и обмениваться уже имеющимися знаниями относительно формирования спроса на новых 
рынках. Обеспечить формирование, развитие и использование маркетингового потенциала предлагается с 
помощью бизнес-модели, которая выходит за рамки отдельно взятого предприятия и включает поставщи-
ков, каналы распределения, самих конечных потребителей.

Ключевые слова: управление, спрос, маркетинговый потенциал, бизнес-модель, компетенция, взаимо-
отношения.

Shandova N.V., Shulha M.O. Research of components of the marketing potential of the enterprise. The article 
suggests defining the marketing potential as the company’s ability to provide a link between the supply and demand 
of the company’s goods by accumulating the necessary marketing resources and using marketing competencies and 
opportunities of the external environment.In this approach, attention is focused on marketing competencies that 
allow the company to respond quickly to market changes, and development of relationships with customers and 
business partners, which will help the company generate new knowledge and exchange existing knowledge about 
the formation of demand in new markets. The formation, development, and use of marketing potential are proposed 
to be provided through a business model that goes beyond the scope of a single enterprise and includes suppliers, 
distribution channels, the end users themselves.

Key words: management, demand, marketing potential, business model, competence, mutual relations.

Постановка проблеми. Під впливом інформацій-
них технологій сформувався новий тип споживача, 
який шукає товари й послуги, адекватні його цілям і 
можливостям, добивається повноти інформації, ком-
форту в процесі прийняття рішень про покупку, активно 
захищає свої права, впливає на виробника. Відпові-
даючи на вимоги споживача та вирішуючи завдання 
збільшення обсягу збуту продукції й підтримки рівня 
попиту, виробники змушені залучати своїх спожива-
чів і партнерів у взаємодію для визначення параметрів 
необхідних продуктів і послуг. Своєю чергою, різні 
форми взаємодії, специфічні взаємини містять багато 
проблемних елементів, що вимагає від виробників спе-
цифічних знань та вмінь, застосовуваних для прогно-
зування реакції ринку. Інтерактивний процес взаємодії 
попиту та пропозиції нерозривно пов'язаний із проце-
сом формування, розвитку й використання маркетин-
гового потенціалу компанії. Реалізація маркетингового 
потенціалу уможливлює для підприємства передба-
чення й подальше коректування ринкових моделей 
поведінки основних споживчих груп, його контраген-
тів, підприємств-конкурентів, що набуває особливої 
актуальності в умовах сучасного бізнес-середовища, 
яке відрізняється високою динамічністю, вибірковістю 
й неоднорідністю.

У майбутньому очікується збільшення кількості 
нових ринків, а отже, ускладнення підходів до форму-
вання, розвитку й використання маркетингового потен-
ціалу на нових ринках. Таким чином, дослідження 
складників маркетингового потенціалу є актуальним 
для вирішення проблеми створення попиту на нових 
ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні аспекти управління маркетинговим потенціалом 
у межах визначення його ключових характеристик, 
ресурсів досліджували науковці Г. Багієв [1], Л. Бала-
банова [2], Н. Рожко [3]; у межах вивчення елементів 
маркетингового потенціалу – Б. Андрушків [4], В. Гера-

симчук [5], І. Должанський [6], Е. Попов [7]; у межах 
оцінки впливу маркетингового складника економіч-
ного потенціалу на конкурентоспроможність підпри-
ємства – Л. Мороз [8], А. Родіонова [9], М. Окландер 
[10]. Відзначаючи важливість проведених досліджень 
у сфері управління маркетинговим потенціалом, слід 
сказати, що низку теоретичних і методологічних 
питань, пов'язаних із його застосуванням на сучасному 
етапі, вивчено не до кінця. У цьому зв'язку необхідно 
визначити складники маркетингового потенціалу, 
сумісне застосування яких дасть змогу керувати попи-
том та пропозицією власних товарів на ринку, здійсню-
вати вплив на споживачів, управляти комунікаціями з 
потенційними покупцями.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
виток теоретичних положень щодо визначення склад-
ників маркетингового потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Стан ринку характе-
ризується ростом пропозиції над попитом, посиленням 
конкуренції на ринку й прагненням кожного підпри-
ємства забезпечити свою конкурентоспроможність. 
Вирішення такого роду завдання вимагає об'єктивної 
оцінки роботи власної організації, кон'юнктури ринку, 
партнерів по бізнесу, конкурентів і споживачів. Будь-
яке підприємство повинне знати, яку продукцію воно 
буде продавати, у яких обсягах, де, коли й за якими 
цінами; володіти інформацією із загальної ринкової 
ситуації для реальної оцінки власних можливостей, 
розроблення кроків щодо протидії конкурентам, виді-
лення перспективних напрямів розвитку. Дані обста-
вини диктують умови постійного моніторингу попиту 
на продукцію, ринків її збуту, ємності й масштабів цих 
ринків, реальних і потенційних покупців і конкурентів, 
можливості створення конкурентної цінової політики, 
своєчасної доступності необхідних матеріальних і тру-
дових ресурсів та ін. У зв'язку із цим активізується 
діяльність компанії, ефективність якої визначається 
маркетинговим потенціалом. 
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Складність і багатоаспектність поняття «марке-
тинговий потенціал» відбиті в безлічі підходів до його 
визначення (табл. 1). 

Наведені визначення показують багатозначне вико-
ристання терміна «маркетинговий потенціал», що 
включає обсяг ресурсів, рішення завдань залучення 
максимально можливої кількості потенційних спожи-
вачів, забезпечення зв'язку між попитом та пропози-
цією товару фірми на ринку за допомогою реалізації 
активних маркетингових заходів, здійснення маркетин-
говою службою своїх функцій. 

Узагальнення визначень маркетингового потен-
ціалу компанії дає змогу розглядати його через 
спроможність компанії забезпечити зв'язок між 
попитом і пропозицією товару компанії, акумулю-
ючи необхідні маркетингові ресурси, використо-
вуючи маркетингові компетенції та можливості 
зовнішнього середовища. Логічно припустити, що 
рішення проблеми управління попитом укладається 
в ефективному застосуванні маркетингових компе-
тентностей та розвитку взаємовідносин із клієнтами 
та бізнес-партнерами.

Формування, розвиток і використання маркетинго-
вого потенціалу на нових ринках нерозривно пов'язане 
із системою, що забезпечує даний процес. Під даною 
системою в рамках проведеного дослідження пропону-
ється розуміти певну бізнес-модель. 

Більшість дослідників характеризує поняття «біз-
нес-модель» через поняття «цінність», акцентуючи 
увагу на взаємодії різних учасників ринку в процесі 
створення цінності для споживача, ланцюжках ство-
рення цінності й орієнтації на клієнта, а також мож-
ливостях монетизації результатів взаємодії учасників 
бізнес-моделі.

Наприклад, M. Johnson, C. Christensen, H. Kagermann 
визначають, що «успішна бізнес-модель містить у собі 

три компоненти: пропозицію цінності для клієнта, 
формулу прибутку, ресурси й процеси фірми» [14].

S. Shafer розглядає бізнес-модель як відображення 
основних тактичних і стратегічних рішень компанії в про-
цесі використання ланцюжка зі створення цінності [15]. 

На думку С. Тарасова, «бізнес-модель – це сукуп-
ність способів ведення бізнесу в компанії, правил 
ведення цього бізнесу, що лежать в основі стратегії 
компанії, а також критеріїв визначення бізнес-показни-
ків. У бізнес-модель компанії включаються всі ділові 
функції й усі функціональні взаємини усередині орга-
нізації» [16].

D. Teece у бізнес-модель включає такі компоненти: 
перевага споживача під час використання товару, 
цільові сегменти ринку, технології й властивості про-
дукту/послуги, потоки доходів, механізми одержання 
цінності [17].

Необхідно також відзначити, що роботи з дослі-
дження бізнес-моделей також акцентують увагу на 
тому, що створення цінності більше не сприймається 
в рамках окремої фірми й виходить за її межі, залуча-
ючи інших учасників міжфірмової мережі. Вироблена 
в рамках бізнес-моделі цінність вивчається не тільки 
з погляду її створення, а й з погляду можливостей її 
поширення та споживання.

Проведені дослідження показують, що на процес 
формування, розвитку й використання маркетингового 
потенціалу впливають самі учасники взаємодії в рам-
ках наявної бізнес-моделі, види їх взаємодій, а також 
результати взаємодій. У підсумку компанія одержує 
комплекс маркетингових компетенцій і систему вза-
ємин із клієнтами та бізнес-партнерами.

Компетенція – це інтегративна характеристика 
можливостей суб'єкта здійснювати діяльність у тій 
або іншій сфері економіки. Маркетингові компетенції 
являють собою системне розуміння маркетингового 

Таблиця 1
Деякі визначення маркетингового потенціалу

Автор Визначення маркетингового потенціалу
Г. Багієв [1] Сукупна здатність маркетингової системи (підприємства) забезпечувати постійну 

конкурентоспроможність підприємства, економічну й соціальну кон'юнктуру його товару 
або послуги на ринку завдяки плануванню й здійсненню ефективних маркетингових заходів 

Л. Балабанова, 
Р. Мажинський [2]

Сукупний потенціал маркетингових ресурсів і зусиль підприємства, ефективне використання 
якого забезпечує адаптацію підприємства до зовнішнього середовища і перспективність 
його розвитку

G. Day [11] Сукупність маркетингових здатностей або маркетингових компетенцій
Л. Мороз [8] Сукупність внутрішніх можливостей і зовнішніх шансів підприємства задовольняти потреби 

споживачів та отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. 
Е. Попов [7] Максимальна можливість підприємства у використанні всіх передових наробітків у сфері 

маркетингу, основою якої є прийоми, моделі, алгоритми й методи постановки маркетингової 
діяльності на підприємстві

А. Родіонова [9] Здатність і готовність маркетингової системи компанії управляти попитом на пропоновані 
товари й послуги, акумулюючи необхідні маркетингові ресурси та використовуючи 
можливості зовнішнього середовища

О. Федонін [12] Здатність підприємства систематизовано й планомірно спрямувати всі свої функції (визначення 
потреб і попиту, організація виробництва, продажів та післяпродажне обслуговування) на 
задоволення потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту 

О. Юлдашева [13] Здатність маркетингового підрозділу компанії розробити стратегію просування (включаючи 
позиціонування товару й фірми), яка сприяла б максимально ефективному використанню 
маркетингових ресурсів для залучення максимально можливої кількості потенційних 
споживачів до регулярного придбання й використання продуктів і послуг компанії

Джерело: складено авторами
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інструментарію, що дає змогу ефективно виконувати 
маркетингову функцію підприємства – задоволення 
ринкових потреб, забезпечення найбільшої доданої 
вартості пропонованих товарів і послуг, адаптації до 
ринкових умов, пошуку й використання ринкових мож-
ливостей та реагування на загрози з боку конкурентів. 

Оптимальний набір маркетингових компетенцій 
включає: керування ринковою інформацією, сегмен-
тування ринку, маркетингове планування, розроблення 
нових продуктів, керування цінами, керування відно-
синами з постачальниками й дистриб'юторами, керу-
вання продажами та просуванням, реалізація марке-
тингу [13].

Компетенція «керування інформацією про ринок» 
включає комплекс умінь, необхідних для збору інфор-
мації про ринок у цілому й про конкретні потреби клі-
єнтів із метою розроблення маркетингових програм 
для відповіді на ринкові зміни й задоволення виявле-
них потреб клієнтів.

Компетенція «сегментування ринку» – це вміння 
виявляти й обслуговувати сегменти ринку краще 
конкурентів.

Компетенція «маркетингове планування» означає 
вміння компанії планувати маркетингові заходи й вно-
сити зміни у свої плани з урахуванням змін у конку-
рентному середовищі.

Компетенція «розробляти нові продукти» включає 
знання й уміння компанії щодо розроблення нових про-
дуктів або послуг, що задовольняють як поточні, так і 
майбутні потреби клієнтів, що відповідають внутріш-
нім цілям компанії й долають внутрішні бар'єри й які 
перевершують пропозиції конкурентів.

Компетенція «керування цінами» – це компетенція 
компанії з установлення й моніторингу конкурентних 
цін на продукти та послуги компанії. Під час уста-
новлення ціни компанії повинні враховувати реакцію 
клієнтів, а також рівень цін конкурентів. При цьому, з 
одного боку, необхідно досягти певного рівня прибут-
ковості, а з іншого – не втратити клієнтів, що є склад-
ним завданням, особливо у разі розроблення нових 
продуктів. 

Компетенція «керування відносинами з постачаль-
никами й дистриб’юторами» має на увазі як виве-
дення нового продукту на ринок, так і доставку його 
компонентів, виробництво й доставку до кінцевого 
споживача. 

Компетенція «керування продажами» означає 
вміння продавати, що також має на увазі наявність 
у компанії компетенції щодо розвитку навичок про-
дажів у своїх торговельних представників, контролю 
над їхніми діями, а також надання їм усієї необхідної 
підтримки. 

Компетенція «просування товарів, послуг» містить 
у собі рекламу, спеціальні акції, PR-заходи, акції для 
побудові бренда – все те, що сприяє інформуванню клі-
єнтів про переваги своїх продуктів. 

Компетенція «реалізація маркетингу» пов'язана з 
керуванням маркетинговими програмами, реалізацією 
маркетингових планів, ураховуючи координацію дій, 
розподіл ресурсів і контроль результатів.

Наявність і використання перерахованих вище ком-
петенцій компанії є частиною вирішення проблеми 
керування попитом. Однак щоб уміння зібрати інфор-
мацію про ринок, оцінити отриману інформацію, про-

аналізувати, розробити програму дій, яку потім можна 
буде реалізувати на практиці, принесли ефект у керу-
ванні попитом на нових ринках, необхідно розбудо-
вувати взаємодію з партнерами й покупцями, а також 
здійснити їх інтеграцію в процес формування попиту 
для генерування нових і обміну наявними знаннями.

Розвиток взаємовідносин із клієнтами та бізнес-
партнерами пов'язаний з інтеграційними здатностями 
компанії. Інтеграція зовнішніх партнерів у процес 
формування попиту компанії дає можливість отри-
мати доступ до додаткових ресурсів і можливостей, 
тобто до ресурсного потенціалу партнера. При цьому 
інтеграційні здатності компанії, тобто здатності вза-
ємодіяти або вибудовувати взаємини з партнерами, 
визначаються як «ступінь, у якому виробник кооперує 
зі своїми зовнішніми партнерами для структурування 
міжорганізаційних стратегій, практик і процесів у 
спільних синхронізованих процесах» [18].

Ґрунтуючись на концепції ланцюжка цінності, для 
управління попитом можна виділити типи стратегіч-
ної інтеграції, у яких робота виробника забезпечу-
ється технічними знаннями і плановими завданнями, 
що поглинаються із зовнішніх джерел, включаючи 
постачальників, покупців, технічних розроблювачів і 
корпоративних менеджерів. Це: внутрішня інтеграція, 
інтеграція покупців, постачальників, продуктових тех-
нологій розроблення продуктів [19].

Внутрішня інтеграція міжфункціональних команд 
у процесі розроблення нового продукту прямо впли-
ває на результативність формування попиту на нього. 
Всі ідеї стосовно нових продуктів проходять пере-
вірку всередині компанії, в її підрозділах, і від взаємо-
дії між маркетологами, розробниками, виробниками й 
продавцями залежать кінцеві споживчі якості нового 
продукту.

Інтеграція покупців – процес придбання й засво-
єння інформації про купівельні потреби й пов'язаних із 
цим знань. Ця діяльність спрямована на побудову вза-
ємин із покупцями, складається з приватних контактів, 
комунікацій для оцінки задоволеності, формальних і 
неформальних взаємодій між персоналом.

Інтеграція постачальників – процес придбання й 
обміну операційною, технічною та фінансовою інфор-
мацією і пов'язаними знаннями між постачальниками 
й компанією. Цей процес спрямований на одержання 
продуктів кращої якості з урахуванням більш ефектив-
ного використання потенціалу обох партнерів і скоро-
чення витрат. Реалізується через партнерство, діяль-
ність щодо розвитку продуктів, спільне планування й 
обмін інформацією. 

Інтеграція технологій розроблення продуктів – про-
цес розвитку продуктів і процесів виробництва, обмін 
специфічною інформацією й пов'язаними з нею зна-
ннями. Процес забезпечує краще розуміння як вироб-
никами, так і розроблювачами вимог до продукту й 
виробничих можливостей підприємства щодо їх вико-
нання. Ця діяльність включає аналіз конструкторсько-
технологічної документації, затвердження конструкції 
та дизайну виробу, конструювання виробничих робіт. 

Однак під час формування попиту на нових ринках 
необхідно враховувати не тільки прямі відносини між 
покупцем і продавцем, а й взаємини кола партнерів і 
компаній, які можуть вплинути на успіх бізнесу компа-
нії, та бізнесу всіх партнерів у ланцюжку цінності. У це 
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коло входять компанії, які можуть створювати й про-
понувати взаємозалежні з базовим продуктом товари 
та послуги, що можуть бути запропоновані покупцям 
компанії. При цьому покупці одержують доступ до 
більш якісної інфраструктури, що забезпечує покупку 
продукту або надання послуги, а також взаємозалеж-
них продуктів і послуг. Це, своєю чергою, забезпечує 
приплив ідей і пропозицій від партнерів щодо розвитку 
споживчої цінності, інновацій, удосконалення бізнес-
процесів і механізмів функціонування всієї мережі. 

Таким чином, взаємодія з партнерами й покупцями, 
а також їх інтеграція в процес формування попиту 
повинні здійснюватися в таких формах: внутрішньо-
фірмова інтеграція, інтеграція покупців, інтеграція 
постачальників, інтеграція технологій і продуктів, а 
також інтеграція посередників і споживачів.

Висновки. Множина досліджень із маркетингу 
підтверджує, що довгострокова орієнтація компаній 
на інтереси споживача, кооперація між учасниками 
міжфірмової взаємодії дають компаніям можливість 
більш успішного розвитку й приводять їх до най-
кращих фінансових результатів, а також дають змогу 
збільшити цінність, створювану для кінцевого спо-
живача. У цих умовах зростає роль маркетингового 
потенціалу, оскільки маркетологи здатні забезпечити 
створення клієнтоорієнтованих взаємин, заснованих 
на взаємодії споживачів і партнерів, і залучення їх у 

процес взаємодії для визначення параметрів необхід-
них продуктів і послуг. 

На основі проведеного дослідження запропоно-
вано визначення маркетингового потенціалу як спро-
можності компанії забезпечити зв'язок між попитом і 
пропозицією товару компанії, акумулюючи необхідні 
маркетингові ресурси, використовуючи маркетингові 
компетенції та можливості зовнішнього середовища. 
У цьому підході акцентовано увагу на маркетинго-
вих компетенціях, які дають змогу компанії швидко 
реагувати на зміни ринку. Забезпечити формування, 
розвиток і використання маркетингового потенціалу 
пропонується за допомогою бізнес-моделі, яка вихо-
дить за рамки окремо взятого підприємства й містить 
у собі цілий комплекс учасників взаємодії, що спільно 
створюють і надають цінність кінцевому споживачу: 
постачальників, канали розподілу, самих кінцевих 
споживачів.

Компанії, що прагнуть бути лідерами й управляти 
попитом, повинні вибудовувати не тільки свою біз-
нес-модель, а й формувати стратегічну партнерську 
мережу. Відповідно до авторського підходу, система 
взаємин із клієнтами та бізнес-партнерами повинна 
включати не тільки зовнішню інтеграцію (покупців, 
постачальників, взаємини партнерів), а й внутріш-
ньофірмову інтеграцію – більш тісну взаємодію таких 
служб, як продаж, маркетинг, виробництво.
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Дога В.С., Прохорчук С.В., Вевериця В.Ф., Згадова Н.С. Підприємства малого бізнесу як етап і 

чинник розвитку економіки в сільській місцевості. У статті представлено матеріали досліджень, що сто-
суються підприємств малого бізнесу. Проаналізовано ПМБ як етап і чинник розвитку економіки в сільській 
місцевості. Створення і функціонування підприємств малого бізнесу (ПМБ) розглядаються як важливий 
етап і чинник політики ЄС у розвитку економіки села і сільської місцевості, особливо в країнах, що розви-
ваються, з метою вступу їх до ЄС. Розкриваються надані можливості участі Республіки Молдова та України 
в реалізації програм ЄС, які спрямовані на зростання рівня й якості життя на селі і в сільській місцевості. 
Показана структура діяльності ПМБ, а також їх фінансова результативність в умовах ринкових відносин і 
процесів інтеграції в ЄС.

Ключові слова: підприємства малого бізнесу, чинники, розвиток економіки в сільській місцевості.
Doga V.S., Prokhorchuk S.V., Veveritsa V.F., Zgadova N.S. Small business enterprises as a stage and factor 

in the development of the economy in the countryside. The article presents research materials related to small 
business enterprises. The PMB has been analyzed as a stage and factor in the development of the economy in rural 
areas. Creation and operation of small business enterprises (SMBs) are considered in the article as an important 
stage and factor of the EU policy in the development of rural and rural economy, especially in developing countries 
with their aspirations in the EU. The opportunities provided by the Republic of Moldova and Ukraine for participa-
tion in the implementation of the EU Programs, which are aimed at increasing the level and quality of life in rural 
and rural areas, are disclosed. The structure of SMB activity, as well as their financial performance in the conditions 
of market relations and integration processes in the EU is shown.

Key words: small business enterprises, factors, development of economy in rural areas.
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Постановка проблемы. Нынешний очень непро-
стой этап развития страны в целом, в том числе и 
экономики сельской местности, находится в стадии 
целенаправленного формирования количественных, 
качественных и структурных изменений для улуч-
шения условий качества жизни на селе и в сельских 
территориях, которые во многом зависят от уровня 
развития аграрного сектора, его экономической и орга-
низационно-хозяйственной структуры, а также ресурс-
ного потенциала и возможности рационального и 
эффективного их использования.

Одним из факторов реализации качественных изме-
нений в сельской местности является использование 
правовой и нормативной базы в организации различ-
ных моделей хозяйств, предприятий и других органи-
зационных структур, способных применять современ-
ные экономические инструменты и механизмы, чтобы 
изменить и улучшить экономическую самодостаточ-
ность и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие 
жизнеспособности в сельской местности.

Дело в том, что любые организационные струк-
туры – это творческие, искусственно созданные модели, 
которые не имеют органической природной стойкости 
и зависят от того, для чего их создают, какие задачи 
решают для общества, региона, местности, в которой 
они созданы и на какой период.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Многие отечественные и зарубежные ученые рассма-
тривают в своих работах проблемы развития малого 
бизнеса. Однако вопросы предприятий малого бизнеса 
как этап и фактор развития экономики в сельской мест-
ности исследованы недостаточно.

Формулирование целей статьи. Цель статьи – 
доказать, что предприятия малого бизнеса могут высту-
пать как этап и фактор развития экономики в сельской 
местности.

Изложение основного материала. Мировая прак-
тика показала, что более стойкими в организационно-
экономическом плане являются такие крупные орга-
низации, как холдинги, корпоративные объединения, 
кооперативные предприятия, латифундии и другие 
организационно-хозяйственные формы, которые на 
данном этапе развития научно-технического про-
гресса в условиях глобализации имеют также свои 
оптимальные параметры, адаптивные к современному 
состоянию.

Применение достижений НТП, новых технологий, 
особенно в сельском хозяйстве, вытесняют работоспо-
собное население, которое пополняет ряды безработ-
ных и повышает уровень безработицы и проявления 
тенденции депопуляции населенных пунктов в селах и 
сельской местности. При таком направлении развития 
возникает крупная социальная проблема безработицы 
и занятости населения в селах и сельских территориях. 
Такие проблемы характерны для многих стран ближ-
него зарубежья, в том числе для Украины и Республики 
Молдова, а также отдельных стран ЕС. В этой связи на 
административном уровне ЕС решением таких соци-
ально сложных задач стала поддержка и продвижение 
программ и проектов по созданию предприятий малого 
бизнеса на всем пространстве ЕС, а также в странах на 
этапе соглашения и ассоциации с Евросоюзом [1].

Европейское международное законодательство 
продолжает расширение и укрепление законотвор-

ческой базы в направлении создания новых и под-
держки существующих малых предприятий и пред-
принимательских формирований с широкой гаммой 
организационно-производственных, обслуживающих, 
коммерческих и других организаций хозяйственно-
необходимой деятельности на селе и в сельской мест-
ности со статусом юридического лица или без [2].

Не остается без внимания международных орга-
низаций и факт, что 27 июня 2017 г. резолюцией ООН 
был объявлен как Международный день микро, малых 
и средних предприятий, а также были разработаны ЕС 
такие документы, как:

– Адаптация малого Бизнеса для Европы (контуры 
для стратегии, предназначенной для создания соб-
ственного климата малого бизнеса), 2008 г.;

– Стратегия Европы – 2020: акцент на предпри-
нимательство и роль предприятий малого бизнеса, 
2010 г.;

– План действий «Предпринимательство – 2020», 
2013 г.;

– европейские программы поддержки, к которым 
присоединились Республика Молдова и Украина:

– ORIZONT – 2020 (2014–2020) – 7 лет;
– COSME (2013–2020) – 8 лет.
Программа ORIZONT – 2020 – это существенная 

основа для поддержки инициатив «Союза инноваций», 
Стратегии «Европа – 2020», которая предусматривает 
рост конкурентоспособности Европы на глобальном 
уровне, а также способствует долгосрочному и устой-
чивому росту экономики. Реализацию намеченных 
«Программой – 2020» мер предусмотрен бюджет в 
80 млрд. евро на период 2014–2020 гг. с условием при-
влечения приватных и национальных инвестиций [3]. 

COSME – это Программа для конкурентоспособно-
сти предприятий малого бизнеса на 2014–2020 гг. Про-
грамма создана как типовая для конкурентоспособно-
сти и инноваций предприятий (CIP) под мониторингом 
Комиссии Европейского Союза [4].

COSME – это поддержка предприятий малого биз-
неса по направлениям:

– условия и доступ к финансированию;
– условия и доступ на рынок;
– продвижение предпринимательства и предпри-

нимательской культуры.
На реализацию программных действий COSME 

бюджет помощи составляет 2,3 млрд. евро, которые 
предназначены для финансовой поддержки предпри-
ятий малого бизнеса. Программа призвана способ-
ствовать мобилизации различных фондов до 25 млрд. 
евро посредством эффекта воздействия финансовых 
посредников в течение семи лет [4].

Программы европейского развития призывают 
страны ЕС и страны добрососедства с ЕС, к которым 
относятся Республика Молдова и Украина, к участию 
в конкурсе проектов, которые вписываются в рамки 
условий программ COSME и ORIZONT – 2020.

Для этого требуется серьезная, кропотливая и 
настойчивая работа центральных органов Республики 
Молдова и Украины по разработке соответствующих 
документов и регламентов для участия в конкурсе 
проектов в рамках европейских программ. Важным 
документом в этом направлении следует считать раз-
работанную Стратегию поддержки развития малых и 
средних предприятий на период 2012–2020 гг., утверж-
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денную Постановлением Правительства Республики 
Молдова № 685 от 13 сентября 2012 г.

Реализации Стратегии на период 2012–2020 гг. 
способствует разработка трехступенчатого Плана дей-
ствий по внедрению стратегии [3; 4]:

– I ступень Плана на период 2012–2014 гг. разрабо-
тана и внедрена;

– II ступень Плана на период 2015–2017 гг. разра-
ботана, внедряется и завершается в 2017 г.;

– III ступень Плана разрабатывается и будет завер-
шена до конца 2017 г. на период 2018–2020 гг.

В разработке Стратегии и трехступенчатого Плана 
действий участвует и Национальный институт эконо-
мических исследований Молдовы.

Основная миссия Стратегии – создание благопри-
ятной деловой среды, продвижение культуры предпри-
нимательства для поддержки предприятий малого биз-
неса и обеспечения социальных благ.

Приоритетными направлениями в реализации задач 
Стратегии выделены следующие [1; 3]:

– обеспечение нормативной базы по регулирова-
нию развития предприятий малого бизнеса (ПМБ);

– улучшение доступности ПМБ к финансам;
– развитие человеческого капитала посредством 

продвижения потенциальных возможностей и куль-
туры предпринимательства;

– повышение конкурентоспособности ПМБ и сти-
мулирование инновационной среды;

– льготные условия развития ПМБ в регионах;
– развитие делового партнерства;
– развитие и поддержка женского 

предпринимательства;
– развитие и поддержка экологической экономики.
На основе комплексной и всесторонней реализации 

приоритетных направлений вырисовываются визуаль-
ные контуры Стратегии (рис. 1), которые исходят из 
того, что предприятия малого бизнеса в Республике 
Молдова рассматриваются как фактор долгосроч-
ного и стабильного роста национальной экономики и 
конкурентоспособности.

Важным элементом в проведении стратегии в 
практическое русло является государственное финан-
сирование программ поддержки ПМБ за период 

2012–2017 гг. (рис. 2). В 2017 г. по сравнению с 2012 г. 
финансирование возросло более чем в 2,8 раза. В про-
екте бюджета на 2018 г. предусматривается увеличение 
финансирования программ поддержки примерно на 
20–22%.

Кроме государственного финансирования программ 
поддержки ПМБ, сформирован Фонд субвенциониро-
вания хозяйств и организаций сельскохозяйственной 
сферы в объеме 900 млн. леев в 2016 г., 900 млн. леев в 
2017 г., на 2018 г. прогнозируемая величина поддержки 
превысит 1 млрд. леев. Вместе с тем для полноценного 
развития аграрного сектора экономики в Республике 
Молдова это очень незначительная сумма. Если срав-
нить удельное субвенционирование 1 га в странах ЕС, 
которое составляет в среднем 450–500 евро на 1 га, то 
в Республике Молдова – 30–40 евро, а в Украине – при-
мерно 70–80 евро на 1 га. Поэтому темпы экономиче-
ского развития сельскохозяйственного сектора эконо-
мики стран ЕС, Республики Молдова и Украины будут 
разными. Соответственно, разным будет и рост уровня 
и качества жизни на селе и в сельской местности [1; 5].

В структуре сектора ПМБ по видам деятельности на 
2016 г. самую крупную долю занимают малые предпри-
ятия с деятельностью оптовой и розничной торговли, 
что составляет 39,8%, затем ПМБ перерабатывающей 
индустрии – 8,5%, за ними следуют ПМБ професси-
ональной и научно-технической деятельности – 8,4%, 
а малые предприятия сельскохозяйственного профиля, 
лесного и рыбного хозяйства составляют всего 6,2% 
(рис. 3).

Большое количество ПМБ (около 40%) в деятельно-
сти торговли объясняется тем, что в этой сфере хорошо 
отработана схема «товар – деньги/деньги – товар». 
Около 90% в этой схеме работают наличные деньги, не 
исключается и контрафактный товар, контрабандный 
товар без наличия документов о его происхождении и 
др.

В иерархии видов деятельности сельское хозяй-
ство, лесное и рыбное хозяйство занимает пятое место 
из 11 наименований ПМБ. Спектр разнообразной дея-
тельности ПМБ, финансовая поддержка государства, 
гранты и проекты с финансированием от зарубежных 
партнеров ЕС, льготные налоговые и кредитные линии 

Рис. 1. Стратегия развития ПМБ Молдовы до 2020 г.
Источник: разработано авторами на основе [5]
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и другие преференции вместе взятые создают благо-
приятный деловой климат для создания новых и раз-
вития существующих ПМБ [6].

В связи с этим в стране ежегодно регистрируются 
новые предприятия. Только за период 2010–2016 гг. 
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было зарегистрировано 49 638 предприятий. Вместе 
с тем ежегодно прекращает свою деятельность зна-
чительное их количество. Так, за этот же период пре-
кратили деятельность 23 363 хозяйствующие единицы. 
Активное количество ПМБ составило 26 275 единиц и 

Рис. 2. Государственное финансирование программ поддержки ПМБ 
Источник: разработано авторами на основе [5]

Рис. 3. Структурная схема ПМБ 
Источник: разработано авторами на основе [5]
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Таблица 1
Основные показатели деятельности всех предприятий Республики Молдова (2016 г.)

 Всего Предприятия
Большие Средние Малые Микро

1 Число предприятий 51216 1446 1626 9965 38179
2 Среднее число работающих 510268 228860 82412 115109 83887
3 Доходы от продаж, млн. леев 282253,4 195428,8 28712,0 46833,1 11279,6
4 Финансовые результаты до налогообложения,

млн. леев;
в том числе на 1 работающего

3453,5

6768,0

415,9

1817,3

1028,8

12483,6

1875,8

16295,9

132,9

1584,3
Количество работников на 1 предприятие 10 158,3 50,7 11,6 2,2

Источник: разработано авторами на основе [2]

рассчитывается как разница между суммой ежегодного 
количества зарегистрированных предприятий за дан-
ный период (49 638) и суммой ежегодного количества 
прекративших свою деятельность за тот же период 
(23 363), которая составляет 47% от общего количества 
зарегистрированных ПМБ. Значительное количество 
ПМБ, прекративших свою деятельность, объясняется 
тем, что еще нет достаточных условий для экономиче-
ской стабильности, гарантии на инвестиции и всевоз-
можных рисков при их создании и деятельности [2].

Не вызывает сомнений, что ПМБ, кроме многих 
задач, которые они решают в области продовольствен-
ной безопасности, уменьшения финансово-экономи-
ческих рисков, наряду с этими и другими проблемами 
решают также такую важную социальную проблему, 
как повышение занятости населения и уменьшение 
уровня безработицы, который, по данным Государ-
ственной службы статистики Украины, за 2014 г. 

достиг 9,3%. В Республике Молдова, по данным Наци-
онального бюро статистики, этот показатель составил 
6,2% за 2016 г., а в Румынии, которая является членом 
ЕС, уровень безработицы составил 6,8% [2].

Основные показатели результативности всех пред-
приятий отражены в табл. 1. Самые высокие финансо-
вые результаты на одного работающего имеют малые 
предприятия – 16 295,9 леев.

Выводы. Таким образом, считаем, что феномен 
глобализации экономики в различных странах создает 
предпосылки для адаптации их к условиям нового сущ-
ностного содержания. Одним из таких условий явля-
ется адаптация ПМБ к их эффективной и стабильной 
деятельности. Немаловажным является и показатель 
среднегодового числа работающих, который составил 
115 109 человек в малых предприятиях, в средних этот 
показатель значительно меньше – 82 412 человек, на 
макропредприятиях – 83 887 человек.
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Постановка проблеми. Сучасна статистика досить 
часто розглядає всі процеси в господарюючій діяль-
ності країни. Кожен економічний агент оперує статис-
тичними даними для прийняття рішень на ринку.На 
основі сучасної тенденції можливо побудувати ефек-
тивну стратегію розвитку організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не вирі-
шеними раніше проблемами системи товарообміну 
займалися А.Г. Голова [1], О. Антипіна [2], В. Агапов 
[3], Л. Гиюніперо [4],. Н.Р. Ковальов [5] та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження тенденцій обміну в регіонах країни та 
надання пропозицій автора щодо поліпшення ситуації.

Виклад основного матеріалу. Система регіонів 
утворює національне господарство країни, де протіка-
ють процеси, на основі яких економічний агент при-
ймає рішення.

Нами проаналізовано індекс фізичного обороту 
непродовольчих і продовольчих товарів у ресторанній 
мережі (рис. 1).

На рис. 1 показаний індекс фізичного обороту 
непродовольчих і продовольчих товарів у ресторанній 
мережі в 2005–2016 рр. Мінімальне значення непродо-
вольчих товарів – 73% від попереднього року – було 
в 2009 р. Максимальне значення спостерігається в 
2007 р. – 137,4% від попереднього року.

Продовольчі товари в ресторанному господарстві 
показують мінімальне значення в 2009 р., яке стано-
вило 81,7% від попереднього року. Максимальне зна-
чення даного показника спостерігається в 2005 р. – 
128% від попереднього року [1; 10].

Розглянемо експорт та імпорт товарів в Україні 
(рис. 2).

На рис. 2 представлено експорт та імпорт товарів 
у 2010–2017 рр. в Україні. Мінімальне значення екс-
порту товарів спостерігається в 2016 р. – 36,36 млрд. 
дол. Максимальне – у 2012 р. – 68,83 млрд. дол. На 

жаль, дана тенденція показує пасивну діяльність еко-
номічного агента на світових ринках.

Максимальне значення імпорту спостерігається в 
2011 р., яке становить 84,72 млрд. дол. Мінімальне – у 
2015 р., яке становило 37,52 млрд. дол.Негативна тен-
денція імпорту, з одного боку, позитивно впливає на 
такі процеси: знижується участь зовнішніх економіч-
них агентів діяльності в країні, підвищується внутріш-
ній інтерес для задоволення попиту [2; 10].

Позитивні сторони імпорту в країні для економіч-
ного агента [4; 5]:

1. Знижується поріг входу в галузеві ринки для своїх. 
Унаслідок цього конкуренція падає, економічні агенти 
стають мобільні у виборі своєї діяльності на ринку.

2. Знижується конкуренція. Через зниження імпорту 
з'являється можливість для внутрішнього виробника 
задовольнити попит, який утворився на ринку.

3. Якщо ринок не зменшується, то буде спостеріга-
тися тимчасове зростання ділової активності в країні, 
але в короткостроковому періоді помітити цю тенден-
цію складно. Економічному агенту важко швидко пере-
будуватися на випуск великого обсягу товару на ринок.

Негативні сторони [6; 7]:
1. Конкурентоспроможність внутрішніх агентів 

падає. Здебільшого для досягнення високих результа-
тів, особливо в економіці, завжди повинна бути моти-
вація у вигляді підвищення інтересу до даного виду 
діяльності в країні.

2. Якщо іноземні компанії не приносять в країну 
свою технологію, то в економіці з кожним роком буде 
спостерігатися відставання в даних галузях. Ринок 
збуту в Україні та держава недостатньо стимулюють 
великі компанії відкривати виробництво в країні.

3. Іноземні агенти, крім товару, можуть привезти 
великий обсяг інвестицій. На жаль, інвестиції досить 
складно залучити без активного розвитку експортно-
імпортних операцій у країні.
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Таким чином, експортно-імпортні операції є важли-
вими в діяльності держави. Наведені нами позитивні 
і негативні сторони не вичерпуються, а є основними, 
які впливають на діяльність економічного агента. Нами 
розглянуто експортні операції України з країнами СНД 
та іншими країнами в 2010–2017 рр. (рис. 3).

На рис. 3 показано експорт економічного агента в 
2010–2017 роки в Україні. Максимальне значення екс-
порту до країн СНД у 2011 р. становило 26,18 млрд. 
дол., а мінімальне – у 2016 р. – 6,03 млрд. дол. Тен-
денція, як зазначалося вище, є негативною, оскільки 

спостерігається скорочення імпорту з країнами СНД 
більше ніж у чотири рази, що свідчить про глибоку 
кризу економічних взаємин.

Економічному агенту складно вести зовнішньое-
кономічну діяльність, особливо з іншими країнами, 
а сусідні країни СНД дають дуже невеликий експорт. 
Експортна діяльність з іншими країнами світу теж 
падає, тут падіння не таке катастрофічне, як із краї-
нами СНД.

Максимальне значення експорту з іншими краї-
нами світу досягало в 2012 р. – 43,51 млрд. дол., а міні-

Рис. 1. Індекс фізичного обороту непродовольчих і продовольчих товарів  
у ресторанній мережі в 2005–2016 рр. в Україні

Джерело: складено автором на основі [10]

Рис. 2. Експорт та імпорт товарів в Україні в 2010–2017 рр. (млрд. дол.) 
Джерело: складено автором на основі [10]

 

106,2 

111,4 

114,3 

98,9 

81,7 

108,3 

111,0 

105,6 

100,9 

84,1 

128,0 

132,1 

137,4 

122,2 

73,0 

112,9 

113,6 

109,6 

105,3 

85,9 

78,7 

106,5 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Непродовольчі товари 

Продовольчі товари у мережі 
ресторанного господарства 

 

51,41 

68,39 

68,83 

63,32 

53,90 

38,13 

36,36 

43,26 

60,74 

82,61 

84,72 

76,99 

54,43 

37,52 

39,25 

49,61 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Імпорт 

Експорт 



122

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

мальне значення спостерігалося в 2015 р. і становило 
30,32 млрд. дол.

У результаті можна констатувати погіршення при-
йняття рішень економічними агентами, пов'язаними 
із зовнішньоекономічною діяльністю. Ця криза не 
політичного характеру і знаходиться в економічній 
площині. Проблема полягає у невмінні домовлятися 
з іншими учасниками світового ринку. Розглянемо 
імпортні операції України з країнами СНД та іншими 
країнами в 2010–2017 рр. (рис. 4).

На рис. 4 показано імпорт в 2010–2017 рр. в Укра-
їні. Мінімальне значення імпорту з країнами СНД було 
в 2016 р. – 8,57 млрд. дол. Максимальне – у 2011 р. – 
37,21 млрд. дол.
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Рис. 3. Експорт України до країн СНД  
та інших країн в 2010–2017 рр. (млрд. дол.)

Джерело: складено автором на основі [10]

Рис. 4. Імпорт України з країнами СНД та іншими країнами в 2010–2017 рр. (млрд. дол.)
Джерело: складено автором на основі [10]

Імпортні операції зупинилися теж через зменшення 
ділової активності в країні. Важливість експортно-
імпортних операцій у сучасній економічній системі 
полягає у можливості встановлення економічних кому-
нікацій для залучення потенційного інвестора в країну. 
Чим більше обсяг даної тенденції, тим баланс між екс-
портно-імпортними операціями повинен бути на одному 
рівні або експортний складник потрібно збільшувати.

Таким чином, аналіз ринкової структури дає змогу 
зрозуміти основні тенденції, які протікають у цій сис-
темі. Динаміка оборотів фізичного товару не показує 
стабільну тенденцію зростання.

Складна економічна ситуація виникла через кризу. 
Внаслідок цього доводиться всюди знижувати темпи 
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розвитку економіки в країні.Для одних економічних 
агентів дана негативна тенденція призводить до зни-
ження оборотів ринку через часткове падіння купівель-
ної спроможності населення. Інші економічні агенти 
змушені згортати свою діяльність на ринку. У резуль-
таті цього спостерігається проблема, особливо з малим 
бізнесом.Зовнішньоекономічна діяльність економіч-
них агентів падає. Конкурентоспроможність на міжна-
родному ринку є низькою. А кризова ситуація в країні 
призводить до проблеми збуту внутрішньорегіональ-
них ринків.

Система обміну в сучасній економіці є одним із 
пріоритетних напрямів розвитку, оскільки тут форму-
ється сфера послуг. Економічні агенти сконцентровані 
в даному напрямі.

Висновки. Виробнича система вимагає колосаль-
них інвестицій, які привернути практично неможливо 
в країну. Велика кількість учасників у сфері послуг 
жорстко конкурує між собою для залучення спожи-
вача.Конкурентна перевага складається через якість і 

ціни на продукцію, яка реалізується на ринку. З огляду 
на це, виникає питання про проблему зростання даної 
системи обміну в країні.

Послуги як форма бізнесу в сучасній економіці 
діляться на дві категорії: самостійні і супутні. Само-
стійними послугами є надання послуг для населення 
із задоволенням загальних потреб, тобто здійснюється 
задоволення самого індивідуума, а не його технологіч-
ної потреби.

Супутні послуги надаються з товаром або іншим 
видом технологічної продукції. Тут досить швидко змі-
нюються умови, оскільки нова продукція випускається 
постійно. Обидва напрями розвиваються бурхливо, тому 
що послуги задовольнити дистанційно досить складно, 
тим самим перевагу мають місцеві економічні агенти.

Розвиток стійкості повинене бути пріоритетом дер-
жави для побудови бізнесу. Дрібним підприємствам це 
складно через великий обсяг інформації. Непродумані 
дії економічних агентів призводять до банкрутства 
організації.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ  
ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

Цвєтнова О.В. Методичні підходи до параметричної оцінки економічних та соціальних інтересів 
формування середнього класу. У статті проаналізовано проблему оцінки соціальних станів суспільства, 
виміру та діагностування досягнутого рівня розвитку. Досліджено порядок визначення параметрів серед-
нього класу та соціального розвитку. Розглянуто можливості використання інструментарію для формування 
соціальних технологій, постановки й розв’язання управлінських завдань у системі державного управління. 
Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу і діагностування соціального середовища з метою роз-
роблення показників (стандартів) середнього класу для їх реалізації в рамках державної соціальної політи-
ки. Запропоновано методику оцінки економічних та соціальних інтересів для формування середнього класу.
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Цветнова О.В. Методические подходы к параметрической оценке экономических и социальных 
интересов формирования среднего класса. В статье проанализирована проблема оценки социальных 
состояний общества, измерения и диагностирования достигнутого уровня развития. Исследован порядок 
определения параметров среднего класса и социального развития. Рассмотрены возможности использова-
ния инструментария для формирования социальных технологий, постановки и решения управленческих 
задач в системе государственного управления. Обоснована необходимость проведения мониторинга и диа-
гностирования социальной среды с целью разработки показателей (стандартов) среднего класса для их ре-
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Tsvetnova O.V. Methodical approaches to parametric evaluation of economic and social interests of mid-
dle class formation. The article analyzes the problem of assessing the social conditions of society, measuring and 
diagnosing the achieved level of development. The procedure for determining the parameters of the middle class 
and social development is explored. The possibilities of using the toolkit for the formation of social technologies, 
the formulation and solution of managerial tasks in the system of public administration are considered. The neces-
sity for monitoring and diagnosing of the social environment with the aim of developing the middle class indica-
tors (standards) for their realization within the framework of the state social policy is substantiated. The method of 
estimation of economic and social interests for the formation of the middle class is proposed.

Key words: middle class, methodological approaches, economic and social interests, state social policy, para-
metric structure of interests.

Постановка проблеми. Першочерговими завдан-
нями державної соціальної політики є розроблення та 
реалізація основ соціального захисту, тобто соціальної 
безпеки, і формування соціально стабільних груп, страт, 
що забезпечують стабільність суспільства незалежно від 
світових економічних криз та обвалів світових ринків.

«Саме можливість середнього класу виступати 
рушійною силою позитивних змін у сфері як суспіль-
ного, так і економічного розвитку вимагає особливої 
уваги до передумов та умов його формування і розви-
тку» [1, с. 173–179]. 

Для завдань соціального управління складними 
соціальними інститутами та організаціями особливо 
актуальним є розвиток такого наукового напряму як 
концептуальна теорія формування і розвитку серед-
нього класу, що пов’язана з гуманітарним складником 
державного управління. 

Тому актуальним стає завдання розроблення універ-
сальної методики оцінки економічних та соціальних 
інтересів під час розроблення політики з формування 
середнього класу з позиції рівня розвитку та безпеки 
об’єктів різної господарської спрямованості. Така мето-
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дика може базуватися на процедурах обробки вихідної 
інформації, що характеризує всю різноманітність жит-
тєво важливих інтересів держави, населення та бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив 
соціальної політики на зміни в соціальній структурі 
суспільства, зокрема формування та оцінки серед-
нього класу, виступає предметом дослідження бага-
тьох науковців, зокрема Г.Г. Михальченко, Ю.К. Зай-
цева, О.В. Макарової, Е.М. Лібанової, Р.М. Кундакчан, 
Т.І. Павлюка, А.А. Маценка, Я.В. Сало, Д. Марчак, 
В.В. Балуєва, В.А. Кротевича, А.М. Харченко, 
Н. Богути, Е.М. Авраамової та ін. [2–13]. Проте мето-
дики прямої оцінки економічних та соціальних інтер-
есів під час формування середнього класу не існує. 
Відомі методи непрямої оцінки досягнутого рівня 
добробуту і безпеки різних соціально-економічних сис-
тем, але вони мало придатні для практики під час удо-
сконалення механізму формування середнього класу.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження у 
розробленні методики оцінки економічних та соціаль-
них інтересів для формування середнього класу, яка 
заснована на синтезі показників соціальних інтересів, 
соціальної відповідальності та соціальної безпеки, що 
пов’язані з прямими національними інтересами й є 
цільовою функцією державної соціальної політики. 

Виклад основного матеріалу. Середній клас є 
оплотом соціальної стабільності, що, насамперед, 
забезпечує проміжне, середнє його положення у мате-
ріально-майновій шкалі, яке свідчить про певні успіхи 
і досягнення в діяльності людей, що належать до нього. 

Більшість науковців уважає, що в Україні досі пере-
важає двополюсна модель суспільства, яка представлена 
олігархією і робочим класом зі слабо розвиненим серед-
нім класом, що є основною причиною уповільненого і 
часто суперечливого розвитку демократії. Серед функ-
цій середнього класу особливо виділяються: здатність 
до розвитку завдяки самостійній економічній активності 
та відповідальності; зацікавленість у соціальній стабіль-
ності та її підтримки за рахунок особистої свободи та еко-
номічної і політичної можливості її реалізації [14, с. 57].

У цілому необхідно відзначити, що інтереси серед-
нього класу близькі інтересам більшості населення. 
Проте їх специфіка полягає у тому, що цей клас заці-
кавлений у стабільному соціально-економічному роз-
витку. Незважаючи на кризові явища, що мають місце 
в сучасній українській економіці, прагнення до сталого 
розвитку, економічного зростання та стабільності є 
основною рисою середнього класу, що сприяє підви-
щенню рівня й якості життя населення [15].

Інтереси як категорія, що розкриває справжні при-
чини різноманітної людської діяльності, відобража-
ють за рівнем їх реалізації результати цієї діяльності. 
Цей бік категорії інтересу, не помічений суспільними 
науками, може і повинний бути використаним для піз-
нання основних явищ соціального життя за допомогою 
вимірювання рівня задоволення і захищеності інтер-
есів людей, рівня та можливостей добробуту, визнання 
економічної ефективності соціальних інструментів 
підтримки та соціального захисту. 

Вимогливий імператив буття соціальної сис-
теми, що випливає із законів розвитку і безпеки, – це 
обов’язкова мінімаксна структура її інтересів. Він 
зумовлює життєдіяльність по спіралі розвитку. У про-
цесі життєдіяльності соціальної системи одні показ-

ники інтересів будь-якого її явища вимагають свого 
зростання, інші, навпаки, – зменшення. 

Таким чином, усі інтереси в конкретному вигляді 
діяльності або явища умовно можна розділити на дві 
великі групи: інтереси першого роду, що вимагають 
зростання значень показників інтересів до максимуму, 
та інтереси другого роду, що вимагають зниження зна-
чень показників інтересів до мінімуму. Обидві групи 
характеризують категорію «рух середовища» виду 
діяльності (явища). Перша група інтересів відображає 
умови і чинники розвитку, добробуту і забезпечення 
виду діяльності та позитивного впливу його на життя 
споживачів послуг (продукції). Друга група, перебува-
ючи в єдності, відображає умови та чинники, пов’язані 
з проблемами, які ускладнюють отримання і викорис-
тання послуг (продукції) виду діяльності. У загаль-
ному вигляді це інтереси добробуту (перший рід) та 
інтереси «проблемні – головного болю» (другий рід), 
чинники яких за відомої критичної маси можуть про-
тистояти інтересам першого роду і тим самим пред-
ставляти потужну реальну загрозу цим інтересам. 

Інтегральний облік показників інтересів першої та 
другої груп інтересів (першого і другого роду) призво-
дить до оцінки стану досліджуваного явища або сто-
рони виду діяльності, що виходить за рамки чисто вар-
тісних значень. По суті, викладений підхід узагальнює 
вихідні позиції, що характеризують групи інтересів 
людини, зафіксовані статистикою результатів наслідків 
подій, що вже матеріалізувалися.

Алгоритм вирішення завдання про оцінку виду діяль-
ності й явищ у життєдіяльності соціальних організації в 
найзагальнішому вигляді виражає послідовність операцій 
і взаємопов’язаних розрахунків. При цьому виділяються 
два самостійних, але залежних один від одного блоки 
розрахункових операцій: перший блок інтересів першого 
і другого роду; другий блок – конструювання інтеграль-
них індексів груп інтересів першого і другого роду. 

Найважливішою вихідною базою для реалізації 
запропонованого алгоритму є розроблення, перш за 
все, системи кількісно-якісних показників (параме-
тричної структури інтересів), що відбиває зміст кон-
кретних життєво важливих інтересів та оцінки вели-
чин реалізованих інтересів на перспективу. 

Таким чином, універсальна методика оцінки економіч-
них та соціальних інтересів для формування середнього 
класу, по суті, може бути представлена можливостями 
розрахунку індексів рівня реалізації інтересів добробуту 
і безпеки людей, держави та бізнесу, що певною мірою 
може характеризувати досягнутий рівень розвитку й без-
пеки досліджуваного об’єкта. Обмеженням методики 
може служити масштаб досліджуваної системи. 

За наявності інформації про параметричні структури, 
інтереси людей у даному об’єкті кількісну оцінку обох 
груп інтересів (добробуту та безпеки) може бути тех-
нічно здійснено шляхом розрахунку двох основних інте-
гральних індексів: реалізації інтересів добробуту об’єкта 
та реалізації інтересів безпеки. Технологія їх розрахунку 
складається з чотирьох послідовних етапів, на кожному з 
яких вирішуються свої специфічні завдання. 

На першому етапі визначаються параметрична 
структура інтересів у процесах державного форму-
вання і підтримки середнього класу, параметрична 
структура життєво важливих інтересів населення (осо-
бистості); параметрична структура інтересів функ-
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ціонування бізнесу. Необхідно також визначити міні-
максну структуру кожної групи інтересів формування 
середнього класу (інтересів державних, населення та 
бізнесу), а саме, як зазначалося вище, поділити параме-
три інтересів у процесах державного формування і під-
тримки середнього класу, життєво важливих інтересів 
населення (особистості) та функціонування бізнесу на 
дві великі групи – інтереси першого роду та інтереси 
другого роду, що дасть змогу знайти найкраще рішення 
для поведінки учасників, зобов’язаних узгоджувати дії 
у разі зіткнення інтересів.

На другому етапі розраховуються часткові індекси 
інтересів добробуту держави, населення, бізнесу та 
інтересів безпеки, вибудовується їх рангова шкала. 

На третьому етапі здійснюється конструювання 
інтегральних індексів груп інтересів добробуту, а 
також інтересів їх безпеки. 

Інтереси володіють специфічними характеристи-
ками, відображають особливості розвитку суспіль-
них відносин у соціальних системах різного ієрар-
хічного рівня. На кожному із цих рівнів формуються 
свої системи інтересів, стійко взаємодіючі між собою. 
Об’єктивний характер формування певної ієрархії 
таких систем породжується, насамперед, відомою ста-
лістю інтересів і безперервним ускладненням струк-
тури сучасного світу, кожна частина якої характеризу-
ється специфікою, відмінностями у рівні життя різних 
соціальних груп і, відповідно, своєрідними інтересами. 
Тому природно, що параметрична структура інтересів 
особистості під час розгляду різних об’єктів безпеки 
буде різною. 

Еволюція уявлень про середній клас наклала відби-
ток на методику його ідентифікації і зробила одні стра-

тифікаційні критерії більш рівними, ніж інші. Такими 
«першими серед рівних» є показники матеріального 
добробуту і професійно-посадовий статус. Застосування 
то одного, то іншого критерію як основного ідентифі-
катора середнього класу дає часом украй суперечливі 
результати, що вносять плутанину у визначення його 
чисельності та складу. Настільки ж непорівняними за 
чисельністю, характером зайнятості, соціокультурними 
характеристиками соціальні групи виявляються під 
час ізольованого розгляду середнього класу з погляду 
об’єктивних і суб’єктивних чинників (самоідентифіка-
ція по відношенню до соціальної ієрархії).

Авторська методика оцінки економічних та соці-
альних інтересів для формування середнього класу, що 
заснована на процедурах обробки вихідної інформації, 
яка характеризує всю різноманітність життєво важ-
ливих інтересів держави, населення та бізнесу, дасть 
змогу уникнути суперечності за умови впровадження 
показника «частка середнього класу населення за кож-
ним критерієм параметричної структури інтересів», що 
в подальшому дасть змогу конструювати інтегральні 
показники оцінки груп інтересів, які уможливлюють 
визначення особливостей розвитку та діагностування 
соціальної стратифікації в Україні (рис. 1).

Запропонована автором методика дає змогу об’єднати 
академічний, політичний та економічний підходи до 
дослідження середнього класу. «Академічний підхід 
визначає об’єкт дослідження, дефініцію середнього 
класу, базові його параметри і взаємодію цих параме-
трів; межі цього прошарку населення та ін. Відповідає 
на запитання: що таке середній клас, які критерії при-
належності до середнього класу, яка його чисельність 
тощо. Політичний підхід заснований на соціальному 

Рис. 1. Методика оцінки економічних та соціальних інтересів для формування середнього класу 
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замовленні для розв’язання певних політичних завдань. 
Середній клас вивчається з погляду його місії і ролі в 
суспільстві. Основне питання – це баланс інтересів 
влади і населення у напрямі формування середнього 
класу. Основна гіпотеза: середній клас – основа стабіль-
ності суспільства, провідник реформ і двигун перетво-
рень В економічному підході предметом вивчення є спо-
живчі потреби середнього класу» [13].

Із метою розроблення показників (стандартів) серед-
нього класу для їх реалізації в рамках державної соці-
альної політики необхідно проводити моніторинг і діа-
гностування соціального середовища. Після завершення 
діагностування та моніторингу формується параме-
трична структура інтересів, заснована на узагальненні 
інформації, яка кількістю виражає всі показники за кож-
ним інтересом. Одержані масиви даних відображають 
категорію руху середовища, його сучасні стани, спрямо-
ваність розвитку, рівень життя та його якість. 

Запропонована авторська методика орієнтована та 
предметно демонструє значну низку переваг:

можливість оцінити і проаналізувати інтереси насе-
лення та їх матеріальні й духовні пріоритети;

надати оцінку і провести діагностування ключових 
параметрів національної соціальної безпеки;

можливість оцінити і вивчити комплексний та 
взаємопов’язаний характер соціальних ризиків;

можливість оцінити та спрогнозувати параметри 
соціальних інтересів бізнесу; 

провести діагностування стану громадської думки з 
позиції соціальної стабільності;

надати оцінку індексів інтересів добробуту насе-
лення, індексів соціальної відповідальності і безпеки.

У цьому полягають переваги запропонованої в 
роботі методики та її ключових параметрів і показни-
ків порівняно з наявними та традиційними. 

Висновки. Синтез показників соціальних інтересів, 
соціальної відповідальності та соціальної безпеки пов'я-
заний із прямими національними інтересами й є цільо-
вою функцією державної соціальної політики. Це відо-
бражання практичних завдань державного управління у 
даній сфері. У рамках реалізації цієї соціальної функ-
ції держави формується реальна можливість створення 
системи нормативних кількісних та якісних показників, 
що відображають зміст життєво важливих інтересів у 
сфері соціального розвитку та безпосередньо створення 
параметричної інтегральної системи оцінки середнього 
класу (соціальної антикризової страти суспільства). 
Така діяльність має бути позиціонована як концептуаль-
ний науково-методичний підхід до формування основ 
соціальної відповідальності та соціальної безпеки.

Визначений методичний підхід дасть змогу вико-
ристовувати реально існуючу національну статис-
тичну базу, внутрішню оцінку соціальних процесів 
підприємств і галузей. Це дасть реальну можливість 
адаптувати дані методики на практиці та в подальшому 
розповсюджувати й уніфікувати з урахуванням євро-
пейського досвіду.

Проблема оцінки соціальних станів суспільства, 
вимір та діагностування досягнутих рівнів розвитку 
з позиції якісних і кількісних параметрів в узагальне-
ному розумінні є частиною більш загального завдання 
дослідження складних багатогранних явищ та без-
посередньо діагностики самих соціальних систем. 
Методика дає змогу визначити не тільки певні параме-
три середнього класу, а й комплексно оцінити рівень 
добробуту у суспільстві, визначити реальні параметри 
соціального розвитку. Це є дієвим інструментарієм 
для формування соціальних технологій, постановки й 
розв’язання управлінських завдань у системі держав-
ного та регіонального управління.
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Артеменко Д.А. Проблемы кредитования банками аграрного сектора экономики Украины. В ста-

тье доказана необходимость усовершенствования процессов кредитования предприятий аграрной отрасли; 
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Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку 
економіки України характеризуються необхідністю 
вирішення проблем однієї з пріоритетних галузей еко-
номіки країни – сільського господарства за допомогою 
підвищення ролі і забезпечення доступності кредиту 
для сільгоспвиробників, удосконалення умов кредиту-
вання, підвищення ефективності діяльності банків, які 
здійснюють кредитування підприємств аграрної галузі 
економіки, а також розвитку форм їх підтримки. Укра-
їна має величезний потенціал для розвитку сільсько-
господарської галузі, її земельні угіддя (36 603,8 тис. 
га) є одними з найбільших в Європі, а забезпеченість 
ними на душу населення становить 0,78 га. Реаліза-
ція наявного потенціалу залежить від ефективного 
його фінансування, у тому числі за рахунок кредитних 
ресурсів банківської системи України.

Тенденцією останніх років стало прискорення 
темпів зростання продукції сільського господарства, 
чому сприяли прийняття та реалізація державних 
програм, у тому числі щодо забезпечення доступності 
кредитних ресурсів для сільгоспвиробників. Особли-
вістю відтворювального процесу сільгоспвиробників 
є тривалі розриви між робочим періодом виробни-
цтва, періодом виходу продукції й отримання виручки 

від її реалізації, що підкреслює значимість позикових 
джерел коштів, у тому числі банківського кредиту, 
для забезпечення безперервності кругообігу осно-
вних і оборотних фондів. Однак участь банківських 
кредитів у фінансуванні розвитку сільського госпо-
дарства становить незначну питому вагу, враховуючи 
наявність значної кількості ризиків виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, відсутність достатнього 
матеріального забезпечення позичок, низький рівень 
рентабельності, що робить наявні кредитні процентні 
ставки занадто дорогими. Необхідність активізації 
впливу банківських кредитів на розвиток аграрного 
сектору економіки в України потребує вдосконалення 
умов кредитування, оптимізації взаємодії з державою 
під час організації фінансової підтримки, розвитку 
інфраструктури кредитного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми банківського кредитування в сіль-
ському господарстві займаються відомі вчені України: 
Н. Ботвіна, М. Дем'яненко, О. Кириченко, Л. Кузнєцова, 
А. Непочатенко, П. Саблук, А. Сомик та ін. Напри-
клад, Н. Ботвіна обґрунтовує необхідність активізації 
банківського кредитування тим, що сучасне сільське 
господарство України вимагає кардинальної модерні-
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зації, проте власних коштів та державних вливань для 
цього недостатньо [1, с. 60]. Л. Кузнєцова у своєму 
дослідженні теж підкреслює, що в сучасних кризових 
умовах у зв’язку з обмеженістю бюджетного фінансу-
вання банківське кредитування стає одним з основних 
джерел фінансування підприємств агропромислового 
комплексу України [2, с. 186]. Разом із тим потребують 
подальшого дослідження питання, пов’язані з необ-
хідністю розроблення та впровадження методичних 
рекомендацій щодо визначення особливостей умов 
кредитування підприємств аграрної галузі для оптимі-
зації державної підтримки та активізації їх кредитних 
відносин із банками.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
визначення основних проблем розвитку процесів 
кредитування банками підприємств аграрного сек-
тору економіки України. Для досягнення мети необ-
хідно вирішити такі завдання: дослідити чинники, 
що гальмують процеси кредитування, проаналізувати 
кредитну активність банків із сільгоспвиробниками, 
запропонувати рекомендації щодо вирішення окресле-
них проблем.

Виклад основного матеріалу. Підвищення ефек-
тивності розвитку сільського господарства є стратегіч-
ним завданням державної політики України в контексті 
інтеграції національної економіки у світову економічну 
систему, тому важливим є ефективне використання 
всіх джерел фінансування підприємств аграрної галузі, 
у тому числі банківського кредиту.

Необхідно відзначити, що система комерційного 
кредитування, що склалася в Україні, тривалий час 
була орієнтована на промислове виробництво з від-
носно високою оборотністю капіталу, тоді як сільське 
господарство через низьку прибутковість, невисоку 
віддачу капіталу і неліквідне майно являє собою мало-
привабливий об'єкт для інвестування. Високі процентні 
ставки і невигідні умови кредитування обмежують 
можливості сільськогосподарських товаровиробників 
для конкуренції на кредитному ринку. 

Разом із тим саме аграрний сектор економіки має 
особливу потребу в залученні кредитних коштів через 
сезонний характер виробництва продукції, що поро-
джує вкрай нерівномірний потік фінансових ресурсів. 
Нормальне функціонування сільськогосподарського 
виробництва передбачає залучення сезонних кредитів 
для закупівлі оборотних коштів під майбутній урожай 
у рослинництві, закупівлі ресурсів для вирощування 
худоби тощо.

На розвиток взаємодії банків та виробників сіль-
ськогосподарської продукції впливає велика кількість 
чинників. При цьому в дослідженні наголошується, що 
чинники можуть грати подвійну роль: стимулювати 
розвиток кредитування або гальмувати його. 

Стимулювання пов'язане з дотриманням певних 
умов: державної та інших форм підтримки сільгосп-
виробників, наявності спеціалізованих інститутів кре-
диту та інших елементів інфраструктури ринку, які 
забезпечують доступ підприємств аграрного сектору 
до кредитних ресурсів. 

Стримуючими чинниками участі кредиту у цьому 
процесі виступають: низький рівень рентабельності в 
сільському господарстві, високі ризики виробництва 
продукції (ризики землеробства, епідемії в тваринни-
цтві, стихійні лиха), диспаритет цін на вироблену про-

дукцію та споживання сільськогосподарськими під-
приємствами сировини і матеріалів тощо. 

Ці та інші чинники негативно відбиваються на 
фінансовій стійкості сільгоспвиробників, не даючи їм 
змогу відповідати вимогам, що висуваються кредит-
ною політикою сучасних банків. При цьому додаткові 
джерела повернення позик, як правило, недостатні або 
взагалі відсутні, що визначає потребу в дослідженні 
попиту підприємств на кредитні ресурси і напрямів 
розвитку кредитування, у тому числі нових форм під-
тримки сільгоспвиробників.

Окрім зазначених чинників, що впливають на про-
цеси кредитування сільгоспвиробників, виокремлю-
ють такі, що визначають попит на кредитні ресурси: 
економіко-політичні, інституційні, інфраструктурні та 
мікроекономічні, причому для кожної групи визначено 
характер їхнього впливу на розвиток кредитування.

Вивчення характеру впливу виділених груп чинників 
дало змогу встановити, що особливу роль у забезпеченні 
доступу сільгоспвиробників до кредитних ресурсів гра-
ють форми прямої і непрямої державної підтримки. 

Результати процесів кредитування сільськогоспо-
дарських підприємств наведено на рис. 1.

Аналіз наведених даних доводить, що за останні 
чотири роки існує позитивна тенденція до зростання 
як обсягів наданих банками кредитів сільському госпо-
дарству в цілому, так і обсягів наданих пільгових кре-
дитів: із 2014 по 2018 р. їхня частка зросла до 29,8%. 

Для активізації впливу державного та банківського 
фінансування розвитку аграрного сектору економіки 
запропоновано методику визначення необхідних сіль-
ськогосподарським підприємствам обсягів пільгових 
кредитних ресурсів з урахуванням можливостей банків 
із нарощування ресурсної бази

Пропонується метод установлення необхідного 
підприємствам обсягу пільгового кредитного ресурсу, 
який передбачає, що можлива величина зростання 
ресурсної бази банків для забезпечення державної під-
тримки сільськогосподарських виробників повинна 
визначатися в рамках дотримання параметрів грошово-
кредитної політики і без загрози втрати доходу учасни-
ків кредитної угоди.

Методика передбачає етапи розрахунку необхід-
ного підприємствам обсягу пільгового кредитного 
ресурсу з урахуванням можливостей банків із нарощу-
вання ресурсної бази: 

перший – необхідна величина ресурсної бази банків 
для кредитування підприємств повинна визначатися як 
вартість прогнозованого обсягу виробництва продукції 
галузі за вирахуванням прогнозованого обсягу власних 
фондів підприємств галузі;

другий – необхідна сільгоспвиробникам державна 
підтримка пільгових кредитних ресурсом повинна 
визначатися як сума необхідної величини ресурсної 
бази банків для кредитування підприємств за вираху-
ванням прибутку останніх. Іншими словами, це та час-
тина, яку сільськогосподарські підприємства не в змозі 
покрити власними силами (прибутком);

третій – максимальна сума державної підтримки, 
що підлягає розподілу, повинна встановлюватися через 
зіставлення необхідної підприємствам державної під-
тримки пільговим кредитним ресурсом із можливим 
зростанням ресурсної бази банку, що визначаються 
параметрами грошово-кредитної політики.
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Щорічно грошово-кредитною політикою визнача-
ється необхідна величина зростання ресурсної бази бан-
ків та вимог до економіки (кредитної заборгованості) 
для забезпечення суб'єктів господарювання кредитним 
ресурсом, у тому числі й у рамках державних програм. 
Даний параметр є максимально можливою величиною 
державної підтримки, яка реалізується за рахунок кре-
дитного ресурсу і підлягає розподілу через банки.

Отже, обсяг пільгового кредитного ресурсу, необхід-
ного підприємствам, доцільно визначити за формулами:

Кл. = ВПпр. – Собпр. – Ппр.,                 (1)

обмеження: Кл. ≤ ∆Кпр.,                    (2)
де Кл. – обсяг пільгового кредитного ресурсу, необ-

хідного підприємствам, грн.; 
ВПпр. – прогнозований обсяг виробництва, грн.; 
Собпр. – прогнозований обсяг власних фондів під-

приємств, грн.; 
Ппр. – прогнозований прибуток підприємств, грн.; 
ΔКпр. – прогнозований приріст ресурсної бази бан-

ків, грн.
Запропонована методика дає змогу визначити необ-

хідний обсяг державної підтримки підприємствам у 
вигляді пільгових кредитних ресурсів у рамках при-
росту ресурсної бази банків, що відверне загрозу втрат 
доходу учасників кредитної угоди і забезпечить ясність 
у необхідності участі держави конкретними сумами 
підтримки залежно від прогнозованих обсягів вироб-
ництва і прибутку підприємств.

Велика потреба сільського господарства в довго-
строкових кредитах, що є важливим джерелом збіль-
шення основних фондів і вдосконалення їхньої струк-
тури в міру прискорення темпів науково-технічного 
прогресу, тому чим вище рівень індустріалізації роз-
витку сільськогосподарського виробництва, тим більш 
значна роль кредиту. На жаль, банки не зацікавлені й 
не готові працювати із сільськогосподарськими під-
приємствами-позичальниками, з одного боку, через 
високий ризик неповернення кредиту, з іншого – через 
небажання сільськогосподарських товаровиробників 
отримати кредит у комерційному банку через високі 
відсоткові ставки і короткостроковість, оскільки це ще 
більше погіршує їхній фінансовий стан.

Водночас, з огляду на високі суспільні витрати, 
пов'язані із залученням у значних обсягах бюджетних 
коштів на розвиток галузі на тлі слабкої фінансової 
стійкості значної частини господарюючих суб'єктів, 
виникає необхідність збільшити внесок інших джерел 
коштів і посилити участь інших суб'єктів. Зокрема, про-
понується створити недержавний фонд підтримки сіль-
госпвиробників у формі державно-приватного партнер-
ства, кошти якого будуть формуватися на паритетних 
засадах: за рахунок коштів держави та соціально відпо-
відальних інвесторів.

Виділяючи особливу роль форм державної під-
тримки в розвитку кредитування підприємств аграр-
ної галузі економіки, необхідно врахувати наявність 
суперечливого впливу прямих субсидій, що спрямо-
вуються кінцевому користувачеві кредиту. Обмежений 
обсяг виділених відповідно до державних програм суб-
сидій є одночасно стримуючим чинником попиту на 
доступні за вартістю кредитні ресурси і фактично є про-
явом політики кредитної рестрикції щодо підприємств 
малих форм господарювання. Субсидування процент-
ної ставки, по суті, являє собою спосіб перерозподілу 
доходу між одними виробниками на користь інших, 
зачіпаючи водночас інтереси платників податків. Суб-
сидування процентної ставки по кредиту ускладнює 
перерозподіл кредитних ресурсів, негативно відбива-
ється на рентабельності виробництва, закріплює низь-
кий рівень доходу і сприяє вирішенню проблем у сіль-
ському господарстві. Цей висновок зумовив потребу в 
більш докладному дослідженні форм державної під-
тримки як умови розвитку кредитування.

Вивчення міжнародного досвіду показало, що від-
мінність державного регулювання і підтримки сіль-
госпвиробника в Україні від зарубіжної практики поля-
гає, по-перше, у тому, що наявні форми підтримки не 
націлюють сільгоспвиробника на кінцевий результат; 
по-друге, створена система залишається неповороткою 
і не в змозі, наприклад, у разі неврожаю або переви-
робництва продукції гарантувати сільгоспвиробнику 
позитивний результат [5, с. 135]. 

У зв'язку із цим виникає потреба в модернізації 
сформованої практики. Зокрема, доцільно виділені 
кошти у вигляді субсидій процентних ставок переспря-
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Рис. 1. Обсяг кредитів, наданих у сільське господарство,  
у т. ч. пільгові кредити, млн. грн. (на початок року) [4]



131

Випуск 5 (48) 2018

мувати із сільгоспвиробника на банк. Це дасть змогу 
спрямовувати кредитні ресурси з чітким розмежуван-
ням як за видами і термінами користування кредитом 
(короткострокові і інвестиційні кредити), так і фор-
мами господарств (великі господарства, агрохолдинги, 
малі форми господарювання). Така модель субсиду-
вання додасть системі компенсацій процентної ставки 
більшу прозорість, забезпечить контроль над цільовим 
використанням кредиту та підвищить ефективність 
діяльності сільгоспвиробників. Поряд із пропозицією 
про переспрямування компенсацій частини процентної 
ставки по кредиту на користь банку державі доцільно 
визначити рівень фіксованих процентних ставок для 
сільгоспвиробників. Упровадження цих пропозицій 
не буде обтяжувати доходи позичальників і позитивно 
відіб'ється на ліквідності їхньої діяльності, усуне бага-
тоступеневу процедуру отримання компенсації і дасть 
змогу об'єктивно оцінювати ефективність діяльності 
банку, що обслуговує потреби сільгоспвиробників.

Висновки. Сучасна практика фінансування проце-
сів розвитку аграрного сектору економіки свідчить, що 
ефективність підтримки держави та банків ще недо-
статня, що проявляється в проблемах управління рів-
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нем процентних ставок по кредитах, надання пільг у 
періоди посівної та збору врожаю. Ці та інші причини 
зумовлюють потребу в поглибленні теоретичних уяв-
лень про роль кредиту, визначенні напрямів удоскона-
лення системи кредитування сільгоспвиробників, вияв-
ленні умов і чинників, що мають позитивний вплив на 
розвиток кредитування, пошуку нових форм взаємодії 
різних інститутів ринку, держави і бізнесу у вирішенні 
завдань, що стоять перед сільським господарством.

Основними напрямами подальшого розвитку бан-
ківського кредиту в сільському господарстві повинні 
стати: державна підтримка й стимулювання банків до 
надання сільгоспвиробникам довгострокових креди-
тів; створення сприятливих умов для підвищення діло-
вої активності сільськогосподарських підприємств; 
організація сільськогосподарських інвестиційних бан-
ків і розвиток інвестиційних кредитів; удосконалення 
методик оцінки кредитоспроможності позичальни-
ків; підвищення зацікавленості банківського сектору 
в розміщенні своїх активів у сільське господарство 
країни. Реалізація цих напрямів сприятиме активіза-
ції банків у наданні кредитів сільськогосподарським 
підприємствам.
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дованы аспекты управления государственным долгом в странах Европы. Раскрыты особенности понятий 
«государственный долг», «внешний долг», «долговая политика» в контексте мирового опыта. Определены 
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женности на примере европейских стран. Обобщены ключевые этапы формирования и управления долговой 
политикой в Украине. Выделены основные подходы к решению проблемы преодоления долгового кризиса в 
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долговая политика, внешний государственный долг, мировая практика управления государственным долгом. 
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world experience were revealed. The main tasks of the debt policy and principles for ensuring its efficiency in the 
European countries were determined. The world concepts of state credit are analyzed. The problem of external debt 
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of Ukraine are summarized. The main approaches of solving the problem of overcoming the debt crisis in Europe 
is highlighting the ways of leveling the debt burden of Ukrainian budget based on world experience are offered.

Key words: government debt, public debt management, state credit, debt policy, external public debt, world 
practice of public debt management.

Постановка проблеми. Світова економічна криза 
2008 р. та низка локальних криз у країнах Європи 
стали причинами нестабільного фінансового стану, 
девальвації валюти та рецесії економік європейських 
країн. Україна та низка європейських країн ще й досі 
переживають наслідки порушень платіжного балансу, 
знецінення національних валют, зменшення обсягів 
кредитування та дефіцити коштів у місцевих бюдже-
тах. Сьогодні низка країн Європи досі переживає її 
наслідки, а для відновлення стабільності та еконо-
мічного зростання деякі європейські держави були 
зобов’язані залучити кредитні кошти міжнародних 
організацій, комерційних фінансових установ та іно-
земних організацій. Недосконалість механізму залу-
чення та використання державних запозичень акту-
алізує проблему вдосконалення процесу управління 
державним боргом для низки країн Європи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням аспектів управління державним боргом 
займалися такі науковці: С.В. Дідур, Г.О. Кармелюка, 
Н.В. Ковтун, О.П. Макар, О.С. Новосьолова, І.І. Патла-
євський, І.С. Сало, І.Т. Тарасов, О.Є. Шпенюк.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження шляхів та засобів управління державним 
боргом у країнах Європи та визначення низки дієвих 
заходів щодо підвищення ефективності управління 
борговою політикою.

Виклад основного матеріалу. Проблема понад-
нормового навантаження державного боргу вима-
гає створення та застосування ефективних та дієвих 
інструментів для менеджменту державного боргу. 
Для визначення сутності та особливостей управління 
валовими запозиченнями необхідно з’ясувати зна-
чення поняття «державний борг» у контексті світо-
вого досвіду.

Згідно з міжнародним класифікатором макроеконо-
мічної політики, під поняттям державний борг розгля-
дається сукупність усіх боргових зобов’язань держави 
перед своїми кредиторами, оскільки його величина, 
динаміка й темпи зміни відображають стан фінансів 
держави та ефективність функціонування державних 
структур у цілому. Державний борг складається з двох 
частин залежно від сфери розміщення: внутрішнього 
боргу та зовнішнього запозичення [5].

Для країн із ринковою економікою поняття «дер-
жавний борг» трактується як загальна сума боргових 

зобов’язань держави з повернення отриманих та непо-
гашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що 
виникають унаслідок державного запозичення [5].

Виходячи з принципів макроекономічного регулю-
вання економік світу складниками внутрішнього дер-
жавного боргу є позики уряду та інші запозичення, 
здійснені за безумовної гарантії уряду для забезпе-
чення фінансування загальнодержавних потреб, а 
також його зміст становлять минулорічні боргові запо-
зичення та заборгованості, що знову виникають за бор-
говими зобов’язаннями уряду.

Згідно з міжнародним визначенням, під понят-
тям «державний зовнішній борг» розуміють боргові 
зобов’язання держави перед резидентами, тобто забор-
гованість держави всім громадянам, які тримають вну-
трішні державні облігації, щодо повернення позичених 
фінансових активів та відсотків за ними. Складниками 
зовнішнього державного запозичення в контексті сві-
тової практики управління державним боргом є:

1) позики міжнародних організацій економічного 
розвитку;

2) запозичення іноземних органів управління;
3) кредити іноземних комерційних банків;
4) зовнішня заборгованість, яка належить до інших 

категорій [2].
Головна ціль боргової політики європейських країн 

світу сьогодні – структурна перебудова державного 
боргу шляхом збільшення частки внутрішньої забор-
гованості та зменшення частки зовнішньої заборгова-
ності. Результатом цього стане можливість скорочення 
витрат на оплату державного боргу [7].  Одним з 
основних завдань боргової політики країн також є 
скорочення частини боргу, який потрібно виплатити 
в короткостроковий період. Цей процес вимагає залу-
чення нових кредитів, які дадуть змогу продовжити 
певну частку боргу, при цьому зменшивши боргове 
навантаження на державні кошти європейських країн 
у короткостроковій перспективі [4]. 

У контексті європейського досвіду оптиміза-
ція структури державного боргу розглядається з 
погляду мінімізації вартості боргу й є одним із 
проблемних питань валових запозичень на шляху 
виходу з боргової кризи низки європейських країн 
світу. У результаті посилення кредитного рейтингу 
держави будуть спроможні отримувати більш дешеві 
зовнішні кредити. 
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Державний кредит став предметом дослідження 
фінансової науки з того часу, коли особливого значення 
набуло питання забезпечення держави необхідними 
фінансовими активами та визначення її місця й функ-
цій у перерозподільних процесах. 

Було розглянуто систему державного управління 
борговою політикою (в особі міністерств фінансів та 
міністерств економічного блоку) як інститути поліп-
шення діяльності господарського механізму. Дослід-
ники пропонували скерувати отримані за допомогою 
позик активи для підтримки виробничих проектів, 
а не соціальних видатків, що дасть змогу підвищити 
мультиплікаційний ефект запозичень. У такому разі 
державний борг дає змогу стимулювати інвестиційну 
активність та підвищувати зайнятість, що вплине на 
економічне зростання країни, яке, своєю чергою, забез-
печить безпроблемне обслуговування заборгованості й 
зменшить ризики та негативні наслідки державного 
валового навантаження [3].

Заслуговують на увагу дослідження проблеми 
державного кредиту українською класичною школою 
державних фінансів. Обґрунтовано думку, що вико-
ристання державного кредиту залежить від здатності 
влади оцінити необхідність залучення коштів за раху-
нок позик, а не за рахунок підвищення податків, ефек-
тивно використати залучені кошти, щоб не переобтя-
жити країну та наступні покоління надмірним боргом 
та негативним фінансовим результатом окремих галу-
зей економіки. Ця думка є актуальною і для сучас-
ної науки та практики державних фінансів більшості 
країн світу [9].

Дослідники акцентували увагу на тому, що «за 
непродуктивної спрямованості позик держава вико-
ристовує гроші як платіжний засіб, а за продуктивного 
використання вони застосовуються як капітал» [9]. 

Розвиток світової економіки говорить про те, що 
проблема зовнішньої заборгованості на сучасному 
етапі сягнула глобальних масштабів. Уряди розви-
нених країн та країн, що розвиваються, залучають 
кошти з фінансових ринків через державні позики 
для фінансування зростаючих бюджетних витрат, 
покриття бюджетних дефіцитів. Сьогодні 140 розвине-
них держав заборгували фінансові активи. В останні 
роки економічні кризи найбільш гостро торкнулися 
держав Європейського Союзу, а саме Греції, Іспанії, 
Італії, Португалії та Ірландії. Додаткові витрати євро-
пейських країн, скеровані на підтри-
мання стабільної економічної ситу-
ації всередині держави, призвели до 
надзвичайно швидкого дисбалансу 
державного боргу в країнах Євро-
пейського Союзу. Схожі проблеми з 
валовим запозиченням мають і кра-
їни – кандидати в члени ЄС. Станом 
на 2017 р. країнами-боржниками за 
розмірами боргу є держави, вказані в 
табл. 1 [1]. 

Загальний зовнішній борг України 
на кінець 2018 р. досяг 116 млрд. дол. 
США, або близько 80% ВВП, у тому 
числі короткостроковий – 57 млрд. 
дол. США. Неспроможність фінансу-
вання соціальних програм та постій-
ний дефіцит платіжного балансу кра-

їни стали основними причинами зростання запозичень 
у нашій країн, тоді як у розвинених країнах світу осно-
вна частина запозичень скерована на здійснення масш-
табних національних проектів, розвиток інфраструк-
тури та перспективних галузей економіки [1].

Боргова політика низки європейських країн світу 
для забезпечення її ефективності має спиратися на 
такі засади [7]:

– кредитні кошти (фінансування інвестиційних 
проектів, дохідність та термін окупності яких відпо-
відають умовам одержаних позик);

– залучення позик для споживчих цілей є виправ-
даним лише за нульовими реальними відсотковими 
ставками;

– зовнішні запозичення (досягнення зростання над-
ходжень від експорту, які б покривали сплату основної 
суми відсотків за зовнішнім боргом);

– якщо рівень монетизації економіки низький, то 
внутрішні позики можуть залучатися лише в незна-
чних обсягах, аби не позбавляти платіжних засобів 
реальний сектор економіки внаслідок концентрації 
грошових коштів в операціях кредитного характеру 
між державою та її кредиторами.

Надзвичайно велике значення має забезпечення 
пріоритетного спрямування зовнішніх запозичень на 
проведення структурних перетворень і модернізацію 
економіки. Скорочення витрат на обслуговування дер-
жавного боргу є важливим резервом удосконалення 
політики державних видатків та на цій основі поси-
лення регулюючого потенціалу бюджетної політики.

Можна виділити два основні підходи до вирішення 
проблеми подолання боргової кризи країн Єврозони у 
зв’язку зі світовою практикою управління державним 
боргом [8]:

– перший – обмежувальний (забезпечити жорстку 
економію бюджетних коштів, скорочення публічного 
сектору, значно обмежити запозичення, відмовитися 
від фіскальної експансії та здійснювати подальшу лібе-
ралізацію економіки);

– другий – неокейнсіанський (залучати додаткові 
обсяги запозичень для покриття існуючих боргів та 
здійснити збільшення державних видатків для стиму-
лювання сукупного попиту і запуску мультиплікатив-
ного ефекту економічного зростання).

Обмежувальний підхід є більш прийнятним для 
досліджуваних країн, адже в умовах акумуляції нако-

Рис. 1. Складники зовнішнього державного боргу  

ДЕРЖАВНИЙ 
ЗОВНІШНІЙ 

БОРГ 

позики міжнародних 
організацій економічного 

розвитку 

кредити іноземних 
комерційних 

банків 

зовнішня заборгованість, що 
належить до інших категорій 

запозичення 
іноземних органів 

управління 



134

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

спрямування, жорсткого контролю освоєння коштів 
тощо) та видається досить сумнівним, зважаючи на 
тривалий період нагромадження боргу, упродовж якого 
кредити використовувалися неефективно.

На сучасному етапі розвитку держави в Україні 
порівняно зі світовими лідерами спостерігається про-
лонгація боргової кризи. Її основними мотивами є: 
політична криза, анексія АР Крим, тривалий військо-
вий конфлікт на сході України; значні розміри дефіциту 
державного бюджету, який фінансується переважно за 
рахунок запозичень; необхідність значної фінансової 
підтримки банківської сфери та стратегічно важливих 
державних підприємств [5].

Для нівеляції валового навантаження України, 
керуючись світовим досвідом боротьби з борговими 
кризами, буде ефективними та доцільним застосу-
вання таких дій:

– помірковано підходити до залучення нових дер-
жавних запозичень;

– вживати заходів для поступового підвищення 
реального обмінного курсу гривні;

Рис. 2. Основні завдання боргової політики

Таблиця 2
Етапи формування та управління борговою політикою України [12]

ЕТАП ПЕРІОД ОСОБЛИВОСТІ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ
І етап – утворення 
державного боргу

1991–1994 рр. Утворення та нагромадження державного боргу: прямі кредити НБУ, 
урядові гарантії щодо іноземних кредитів українським підприємствам, 
урегульовувалися боргові взаємовідносини з Російською Федерацією.

ІІ етап – період зовнішніх 
гарантій

1995–1996 рр. Отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій: 
Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ) та 
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Державний 
борг зріс на 56%. Урегулювання заборгованості за енергоносії, 
випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та поступове 
заміщення ними прямих кредитів НБУ.

ІІІ етап 1997–І пол. 
1998 р.

Активні запозичення урядом грошових ресурсів на внутрішньому та 
зовнішньому ринках капіталу.

ІV етап – період 
реструктуризації боргових 
зобов’язань після боргової 
кризи 1998 р.

ІІ пол. 1998 –
2000 рр.

Значні розриви платіжного балансу та низькі валютні резерви. Заміна 
ОВДП (збільшення терміну запозичень і зменшення тиску виплат за 
ОВДП).

V етап – період виваженої 
боргової політики

2001–2007 рр. Недопущення безконтрольного зростання державного боргу. Перехід 
від антикризового управління державним боргом до здійснення 
виваженої боргової політики в Україні. Тенденція до зменшення 
відношення державного боргу до ВВП.

VІ етап – період загрози 
втрати боргової безпеки

2008–2009 рр. Економічна криза, спричинена політичною нестабільністю (світова 
криза 2008 р.). Державний зовнішній борг збільшився на 60,82%. 

VІІ етап 2010–2013 рр. Посилення політичної готовності до стабілізації економіки України. 
Підвищення довгострокових і короткострокових кредитних рейтингів 
країни.

VІІІ етап – тенденція 
до збільшення боргового 
навантаження

2014 – 
сьогодення

Посилення бюджетних дисбалансів та кризових явищ у банківській 
системі, загострення небезпечних тенденцій у борговій сфері. 
Зниження платоспроможності країни.

Таблиця 1
Державний борг країн-кандидатів та країн – членів ЄС 

Групи Країни-кандидати та країни – члени ЄС
Низький рівень (до 30%) Естонія, Болгарія, Люксембург, Македонія
Допустимий рівень (30-60%) Румунія, Литва, Швеція, Туреччина, Чехія, Латвія, Данія, Словаччина, 

Чорногорія, Хорватія, Словенія, Фінляндія
Високий рівень (60-100%) Польща, Сербія, Нідерланди, Австрія, Мальта, Угорщина, Кіпр, Німеччина, 

Іспанія, Великобританія, Франція, Бельгія
Надзвичайно високий рівень (більше 100%) Ірландія, Ісландія, Португалія, Італія, Греція

 

О
С

Н
О

В
Н

І З
А

ВД
А

Н
Н

Я
 

БО
РГ

О
В

О
Ї П

О
Л

ІТ
И

К
И

 
збільшення частки внутрішньої 

заборгованості, скорочення 
частки зовнішньої 

заборгованості 

зменшення частки 
заборгованості, яку необхідно 
погасити в короткостроковому 

періоді 

мінімізація вартості боргу 

пичення державних боргів додаткові позики тільки 
посилять тягар боргу. Позитивний вплив запозичень на 
економічний розвиток можливий лише за ефективного 
використання кредитів (надання їм інвестиційного 
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– обмежити видатки державного бюджету та 
зменшити дефіцит бюджету;

– вжити заходів для збільшення частки вну-
трішнього державного боргу та зменшення частки 
зовнішнього;

– диверсифікувати структуру державного боргу 
України в розрізі валют його погашення шляхом залу-
чення позик у різноманітних валютах, зменшуючи 
тим самим валютний ризик;

– посилити контроль використання державних 
запозичень;

– розробити стратегію управління державним 
боргом, яка б поєднувала завдання вдосконалення 
нормативно-правового й інституційного забезпечення 
боргової політики держави, короткострокові та серед-
ньострокові орієнтири управління державним боргом;

– активізувати спрямування позик на реалізацію 
інвестиційних та інноваційних програм. 

Використання державних запозичень потрібно ске-
рувати не на соціальні програми, а на інноваційні та 
інвестиційні, які сприятимуть розвитку економіки. Під 
цим кутом валові зобов’язання будуть розглядатися з 
позицій цільового використання передусім на інвести-
ційні проекти, це, відповідно, внесе зміни у механізм 
обслуговування та погашення державного боргу.

Висновки. Статтю присвячено актуальній проблемі 
дослідження аспектів управління державним боргом 
у країнах Європи. Досліджено особливості боргової 
політики та державного боргу європейських країн 
світу. Проаналізовано структуру зовнішнього боргу, 
складниками якого є: позики міжнародних організацій 
економічного розвитку, іноземних комерційних банків, 
іноземних органів управління, а також зовнішня забор-
гованість, що належить до інших категорій. Визначено 
основні завдання боргової політики низки європей-
ських країн, а саме: збільшення частки внутрішньої 
заборгованості, скорочення частки зовнішньої забор-
гованості; зменшення частки заборгованості, яку необ-
хідно погасити в короткостроковому періоді; міні-
мізація вартості боргу. Розглянуто концепції різних 
дослідників щодо державного кредиту в певні періоди 
його існування. Встановлено, що за непродуктивної 
спрямованості позик держави використовують гроші 
як платіжний засіб, а за продуктивного використання 
вони застосовуються як капітал. Виділено основні 
підходи до вирішення проблеми подолання боргової 
кризи країн Європи. Охарактеризовано сім ключових 
етапів формування та управління борговою політикою 
України та запропоновано ефективні шляхи вирішення 
проблем державного боргу. 
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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Новік О.І. Митний контроль та шляхи підвищення його ефективності. У статті зазначено три групи 
ефективності процедур митного контролю. Детально проаналізовано першу групу показників, яка показує 
вплив митного контролю на макроекономічні показники держави. Розглянувши їх більш детально, виявле-
но, що митне навантаження на економіку становить лише 10%, а фіскальне навантаження високе, оскільки 
митні платежі становлять половину державного бюджету України. При цьому зафіксовано митні правопору-
шення, особливо стосовно визначення митної вартості товарів. За результатами аналізу встановлено важли-
вість проведення процедури митного постаудиту, який базується на ризик-менеджменті і аналізі діяльності 
компанії після перетину кордону та виходу товару на вільний ринок. У результаті цього зменшуються тиск 
на законослухняних платників митних платежів та час проведення митних процедур.

Ключові слова: митний контроль, митне адміністрування, митний постаудит, митна безпека, правопо-
рушення.

Новик Е.И. Таможенный контроль и пути повышения его эффективности. В статье указаны три 
группы эффективности процедур таможенного контроля. Детально проанализирована первая группа по-
казателей, которая показывает влияние таможенного контроля на макроэкономические показатели государ-
ства. Рассмотрев их более подробно, обнаружено, что таможенная нагрузка на экономику – всего 10%, а 
фискальная нагрузка высокая, поскольку таможенные платежи составляют половину государственного бюд-
жета Украины. При этом зафиксированы таможенные правонарушения, особенно в отношении определе-
ния таможенной стоимости товаров. По результатам анализа установлена важность проведения процедуры 
таможенного постаудита, который базируется на риск-менеджменте и анализе деятельности компании при 
пересечении границы и выходе товара на свободный рынок. В результате этого уменьшаются давление на 
законопослушных плательщиков таможенных платежей и время на проведение таможенных процедур.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное администрирование, таможенный постаудит, та-
моженная безопасность, правонарушения.

Novik O.I. Customs control and ways of improving it efficiency. Three groups of efficiency of customs control 
procedures are indicated in the article. The first group of indicators is analyzed in detail, which shows the impact of cus-
toms control on the macroeconomic indicators of the state. Having considered them in more detail, it was revealed that the 
customs burden on the economy is only 10%, while the fiscal burden is high, since customs payments account for half of 
the state budget of Ukraine. At the same time, customs violations were recorded, especially in relation to the determina-
tion of the customs value of goods. The results of the analysis revealed the importance of conducting a customs post-audit 
procedure based on risk management and analysis of the company's activities after crossing the border and entering the 
goods into a free market. As a result, the pressure on law-abiding taxpayers and customs procedures are reduced.

Key words: customs control, customs administration, customs post-audit, customs security, offenses.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли невпинно 
розвивається міжнародна торгівля, активно відбува-
ються інтеграційні процеси, світ незмінно потребує 
вчасного та якісного митного контролю для уперед-
ження загроз економічній безпеці країни у цілому та 
порушення митних правил під час перетину кордону 
зокрема. Україну також не оминають загальносвітові 
процеси, саме тому підвищується актуальність контр-
ольно-перевірочної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика організації митної справи становить пред-
мет досліджень багатьох науковців. Серед особливо 
них особливо виділяються праці Н.В. Архірейської [4], 
О.П. Гребельника, Є. Корнієнко [2] та багатьох інших. 
Тематику митного постаудиту розглядають, зокрема, 
І.Х. Баширов, О.М. Вакульчик [11], О.А. Гончарук, 
М.О. Губа, В.Ю. Єдинак, Т.С. Єдинак, П.В. Пашко, 
Л.М. Пісьмаченко, А.В. Хомутенко та ін.

Незважаючи на вагомість внеску зазначених нау-
ковців у розв’язання проблемних аспектів митного 
контролю, динаміка розвитку міжнародних відно-
син, зростання руху товарів, а також значної кількості 
правопорушень на митницях, проблематика митного 
контролю не втрачає своєї актуальності та потребує 
нових його форм і методів.

Дослідження митного контролю з урахуванням 
показників його ефективності особливо важливо в 
період інтеграційних процесів.

Формулювання цілей статті. На основі аналізу 
оцінки стану митного навантаження на економіку 
з’ясувати окремі шляхи підвищення ефективності мит-
ного контролю.

Виклад основного матеріалу. У Митному кодексі 
України (далі – МКУ) зазначено, що митний контроль – 
це сукупність заходів, що здійснюються для забезпе-
чення додержання норм Митного кодексу України, 
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Таблиця 1
Частка митних платежів у державному бюджеті України (сальдо), млрд. грн.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ДБУ 209,7004 240,615 314,6169 346,54 339,2269 357,842 531,551 612,103 651,6

Митні платежі 82,822 85,666 114,543 123,291 117,260 120,3 202,3 235,3 303,8

Частка Митних 
платежів у ДБУ 39,49% 35,6% 36,4% 35,57% 34,56% 37,91% 37,83%  38,16%  46,62%

Джерело: складено на основі [5–7]

Таблиця 2
Митне навантаження на економіку

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Номінальний ВВП 913,34 1082,56 1316,6 1408,88 1454,93 1566,72 1979,45 2383,18 2982,92
Митні платежі, 
млрд. грн

82,82 85,666 114,54 123,29 117,26 120,3 202,3 235,3 303,8

Навантаження,% 9,06 7,91 8,69 8,75 8,05 8,64 10,21 9,87 10,18
Джерело: складено на основі [5–8]

законів та інших нормативно-правових актів із питань 
державної митної справи, міжнародних договорів Укра-
їни, укладених у встановленому законом порядку [1].

Митний контроль виступає важливим інструмен-
том захисту національних інтересів. Митному контр-
олю підлягають усі товари, що переміщуються через 
митний кордон України.

Ст. 336 МКУ встановлює, що митний контроль здій-
снюється безпосередньо посадовими особами органів 
доходів і зборів шляхом [1]:

1) перевірки документів та відомостей, які нада-
ються органам доходів і зборів під час переміщення 
товарів, транспортних засобів комерційного призна-
чення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, 
огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, осо-
бистого огляду громадян);

3) обліку товарів, транспортних засобів комерцій-
ного призначення, що переміщуються через митний 
кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб 
підприємств;

5) огляду територій та приміщень складів тимча-
сового зберігання, митних складів, вільних митних 
зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 
знаходяться товари, транспортні засоби комерційного 
призначення, що підлягають митному контролю, чи 
провадиться діяльність, контроль якої, відповідно до 
Митного кодексу та інших законів України, покладено 
на органи доходів і зборів;

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються 
через митний кордон України та/або перебувають під 
митним контролем;

7) проведення документальних перевірок дотри-
мання вимог законодавства України з питань держав-
ної митної справи, у тому числі своєчасності, достовір-
ності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

8) направлення запитів до інших державних орга-
нів, установ та організацій, уповноважених органів 
іноземних держав для встановлення автентичності 
документів, поданих органу доходів і зборів.

У практичному значенні основними цілями 
контрольно-перевіркової діяльності митних органів 

є виявлення порушень законодавства з питань митної 
справи суб’єктами зовнішньоекономічної̈ діяльності, 
донарахування сум митних платежів повною мірою, 
накладення фінансових санкцій, сплата до бюджету 
сум донарахованих митних платежів, штрафу та 
пені та вплив на виявлених під час перевірок право-
порушників, попередження вчинення суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності відповідних пору-
шень законодавства в майбутньому [2]. 

Розроблено нові технологічні принципи контролю, 
серед них: принци однієї зупинки, контроль грома-
дян без їх виходу з транспортних засобів, поєднання 
зон прикордонного та митного контролю, виключення 
дублювання функцій тощо. Після апробації вони 
будуть широко запроваджені в більшості пунктів про-
пуску, передусім на кордоні з Польщею [3].

Дані новації створюються для досягнення європей-
ських стандартів у здійсненні пропускних операцій, 
що спрямовані на забезпечення прикордонної безпеки, 
швидкості оформлення, високої культури персоналу та 
створення комфортних умов для громадян, які перети-
нають кордон.

Усебічну оцінку митного контролю можна зро-
бити через систему показників, яка має відобра-
жати відповідні йому якісні взаємодоповнюючі 
характеристики. Показники оцінки ефективності 
процедур митного контролю доцільно поділити на 
три групи [4].

За допомогою показників першої групи можливо 
розрахувати вплив ефективності процедур митного 
контролю на макроекономічні показники держави. До 
цієї групи увійшли такі показники:

– відсоток митних платежів у загальній сумі доходів 
державного бюджету (табл. 1);

– кількість донарахованих платежів до державного 
бюджету (табл. 3);

– номінальний рівень митного навантаження на 
економіку (табл. 2);

– виконання плану надходжень митних платежів до 
бюджету;

– рівень використання електронних систем і тех-
нологій, які дають змогу скоротити час проходження 
товарів через митницю;

– рівень корумпованості;
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– кількість зафіксованих випадків контрабанди та 
порушення митних правил (табл. 4).

За допомогою показників другої групи можливо 
здійснити оцінку ефективності процедур митного 
контролю на мікрорівні. До цієї групи відносимо такі 
показники:

– оцінка процедур митного оформлення однієї 
поставки (час проходження митних формальностей; 
відсоток товарів, відібраних для фізичного огляду; від-
соток товарів, класифікаційний код яких було змінено);

– середня кількість документів для митного оформ-
лення однієї поставки;

– кількість та тривалість планових, позапланових 
перевірок та зустрічних звірок;

– середня кількість днів, витрачених на комплекс 
митних процедур для однієї поставки;

– кількість відправлень товарів до митниць при-
значення у розрізі видів транспорту та напрямів 
переміщення;

– кількість суб’єктів ЗЕД, які зазнали перевірки 
після митного оформлення.

Третя група показників оцінює рівень професій-
ності посадових осіб митних органів, що здійснюють 
митний контроль, а саме:

– обсяг імпортованих товарів у розрахунку на одну 
посадову особу митних органів;

– середній обсяг імпорту в кількісному вираженні 
в розрахунку на одну посадову особу митних органів;

– середня кількість декларацій, оформлених однією 
посадовою особою за рік;

– обсяги оформлених вантажів оформлених однією 
посадовою особою за зміну (місяць, рік);

– середньоденне перерахування митних платежів 
митним органом.

За допомогою цих груп показників можливо здій-
снити комплексну оцінку ефективності процедур мит-
ного контролю як на мікро-, так і на макрорівні [4].

Розглянемо більш детально першу групу показни-
ків, які показують вплив ефективності процедур мит-
ного контролю на макроекономічні показники держави. 

Як свідчать дані табл. 1, частка митних платежів 
у доходах державного бюджету України в період із 
2009 по 2016 р. становила близько 40%, а в 2017 р. – 

46,62%. У цьому контексті важливо зазначити, що у 
світі сформувалася тенденція, коли митні платежі ста-
новлять 1/3 частину державного бюджету, а податкові 
платежі – 2/3 його частини. В Україні митні платежі 
формують майже половину державного бюджету 
України (ДБУ).

Формула для обрахування митного навантаження 
виглядає як відношення митних платежів, зібраних до 
ДБУ, та номінального ВВП. Табл. 2 ілюструє коливання 
рівня митного навантаження від 8% до 10%, тобто від-
носно незначне.

Наступний показник, за допомогою якого оцінюється 
результативність митного контролю митниць Державної 
фіскальної служби України, – кількість донарахованих 
платежів до державного бюджету (табл. 3). 

Важливим етапом процесу адміністрування митних 
платежів є правильне визначення митної вартості. Цей 
показник слугує базою обчислення митних платежів 
(мито, податок на додану вартість) на момент пере-
міщення товарів через митний кордон України. Недо-
оцінка митної вартості призводить до ухилення від 
сплати податків суб’єктами ЗЕД. 

Поряд із заниженням митної вартості товарів та 
інших предметів в Україні на стан надходжень від 
митних платежів впливають правильність визначення 
країни походження та ідентифікація коду під час пере-
міщення товарів і інших предметів через митний кор-
дон. Недостовірна класифікація або підробка сертифі-
катів про країну походження товарів, що становлять 
основні чинники заниження розміру ввізного мита, 
призводить до зменшення нарахування податку на 
додану вартість. 

Згідно з табл. 3, питома вага донарахувань із кожним 
роком зменшується. Так, у 2012 р. питома вага донара-
хувань становила 4,4%, а в 2017 р. – всього 1,5%. Така 
різниця сформувалася за рахунок збільшення митних 
платежів у бюджеті, тоді як сума донарахувань у серед-
ньому не змінювалася.

За видами порушень найбільшу питому вагу займа-
ють надходження від корегування митної вартості 
(близько 90%).

Основним завданням митниць, яке знаходиться 
на постійному контролі керівництва Державної 

Таблиця 3
Динаміка донарахувань за результатами контрольно-перевірочної роботи  

митницями ДФС України у 2012–2017 рр. (млн. грн.)
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всього Митних платежів 123291 117260 120 300 202 300 235 200 303 800
Всього донарахувань 5473,4 5076,2 4385,0 6130,2 5303,15 4663,2
Надходження від коригування митної вартості 5304,0 4737,0 4074,0 5830,0 4984,65 4219,0
Надходження від контролю класифікації товарів 127,0 271,1 241,1 219,2 229,3 267,7
Надходження від перевірки походження товару 42,3 68,1 69,9 81,0 89,2 176,5
Питома вага донарахованих платежів,% 4,4 4,2 3,2 3,0 2,2 1,5

Джерело: складено на основі [5–7]

Таблиця 4
Стан протидії митним правопорушенням

2012 2013 2014 2015 2016
Порушено справ на суму (млн. грн.) 1995,39 796,15 704,22 1814,22 2093,14
Кількість порушених справ про ПМП 23386 23299 15108 17808 23235

Джерело: складено за [9]
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фіскальної служби України, є безумовне виконання 
бюджетних завдань та збільшення надходжень митних 
платежів до Державного бюджету України. Оскільки 
постійно відбуваються правопорушення, внаслідок 
чого до ДБУ не надходять у повному обсязі платежі, 
актуалізується проблема протидії таким правопору-
шенням. У цьому зв’язку функція контролю, виражена 
через забезпечення митних інтересів і безпеки, є для 
митних органів пріоритетною, а одним з основних 
показників ефективності роботи митних органів є стан 
протидії митним правопорушенням.

У 2014 р. зафіксовано найменшу кількість пору-
шених справ протидії митним правопорушенням. При 
цьому необхідно відзначити, що кількість порушених 
справ у 2012 і 2016 рр. майже не відрізняється – понад 
23 тис. (табл. 4), а це означає, що методи протидії пра-
вопорушенням неефективні. 

Щодо використання електронних систем і тех-
нологій у митній сфері, то Рахункова палата у сво-
єму звіті відзначає, що за результатами діяльності у 
2017 р. була відсутня позитивна динаміка автоматизації 
та інформатизації процесів митного контролю та мит-
ного оформлення. Всі перевірені митні органи не були 
оснащені належними технічними засобами митного 
контролю, що негативно впливало не лише на якість 
і своєчасність надання митних послуг, а й створювало 
корупційні ризики та небезпеку ввезення на територію 
України або вивезення з України заборонених і контр-
абандних товарів [10]. 

Через виявлені аудитом випадки невжиття орга-
нами ДФС вичерпних заходів щодо контролю над пра-
вильністю визначення митної вартості та класифікації 
товарів, неефективного контролю над своєчасним 
поданням додаткових декларацій у разі оформлення 
імпорту товарів тимчасовими митними деклараціями, 
незастосування органами ДФС санкцій до порушни-
ків законодавства за тимчасового ввезення та транзиту 
автомобілів недонадходження до державного бюджету 
перевищили 640 млн. грн. [10].

Оскільки кількість правопорушень із роками не 
зменшується, постала необхідність у використанні 
сучасних форм митного контролю, зокрема митного 
постаудиту. Митний постаудит – це форма митного 
контролю, яка здійснюється митними адміністраціями 
після випуску товарів у вільний обіг на ринок для пере-
вірки точності даних, зазначених у декларації, шляхом 
співставлення даних у документах суб’єкта ЗЕД, пода-
них під час перетину митного контролю, з бухгалтер-
ськими документами та рахунками.

Використання митного постаудиту надає переваги 
для суб’єктів ЗЕД, адже суттєво зменшує затримки під 
час перетину кордону, дає змогу спростити експортно-
імпортну діяльність у процесі взаємодії з митними 
органами. Також використання митного постаудиту дає 
змогу виявити правопорушників, адже документальна 
перевірка стає реальною перешкодою для «тіньового 
бізнесу» [11].

Всесвітня митна організація пропонує визначення 
процесу постмитного аудиту як структурованого 
вивчення відповідних комерційних бізнес-систем, 

контрактів, фінансових і нефінансових звітів, фізич-
них запасів товару й інших активів, як засіб вимірю-
вання і поліпшення норм відповідності технічним 
стандартам [9].

Сьогодні постмитний аудит є одним із найефектив-
ніших методів митного контролю.

Висновки. Митний контроль є складником управ-
лінської діяльності держави та одним із ключових 
інструментів митних органів України. Проте на прак-
тиці реалізація його функцій стикається зі значною 
кількістю проблем. Збільшення масштабів міжнарод-
ної торгівлі за останні декілька років виявило про-
блему недостачі технологічних та фізичних потужнос-
тей митних органів для оперативного й ефективного 
здійснення відповідних митних процедур, серед яких 
значне місце посідає митний контроль. При цьому 
спостерігається посилення вимог міжнародних орга-
нізацій до забезпечення вільного доступу іноземних 
товарів на внутрішні ринки України та зниження наці-
ональних торговельних бар’єрів. Відбувається погли-
блення інтеграції міжнародних вимог у національну 
практику митного регулювання України.

За результатами аналізу ефективності митного 
контролю виявлено, що митне навантаження на еко-
номіку відносно незначне (у середньому 10%), при 
цьому митні платежі становлять близько половини 
ДБУ, що вказує на переорієнтацію фіскальної функції 
на митну сферу та зрівняння фіскальної спрямованості 
митних платежів із податками, оскільки стандартно 
встановлено, що митні платежі становлять 1/3 ДБУ, 
а податки – 2/3. Із поглибленням міжнародних від-
носин загальносвітові тенденції змінюються. При 
цьому, незважаючи на різке зростання частки митних 
платежів у дохідній частині бюджету, відзначається й 
постійне порушення законодавства, пов’язане з визна-
ченням митної вартості, встановленням походження 
товару та їх правильною класифікацією. У цілому 
питома вага донарахувань у ДБУ поступово зменшу-
ється, однак це відбувається не за рахунок зменшення 
донарахувань, а завдяки загальному збільшенню мит-
них платежів до бюджету. 

Враховуючи окреслену ситуацію, найбільшу увагу 
необхідно приділити таким проблемним моментам, 
вирішення яких вплине на наповнення бюджету: 

– достовірності декларування товарів та їх правиль-
ній класифікації; 

– правильності визначення митної вартості;
– правильності визначення країни походження 

товарів;
– посиленому контролю над наданням пільг та їх 

цільовим використанням; 
– посиленому контролю над оформленням товарів, 

на які встановлено нульову ставку ввізного мита.
Головною особливістю сучасного митного контр-

олю є система аналізу та управління ризиковими ситуа-
ціями, тобто здійснення ризик-менеджменту на основі 
аналізу діяльності компаній-імпортерів. Це оптимі-
зує діяльність митних органів та зосередить увагу на 
потенційних порушників митних правил, зменшивши 
тиск на компанії, що дотримуються митних правил.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки страхування є важливим чинником розгор-
тання інвестиційної діяльності. Страхові компанії, 
з одного боку, у процесі здійснення своєї основної 
(операційної) діяльності страхують економічні інтер-
еси суб’єктів господарювання від імовірних ризиків 
і тим самим стимулюють інвестиційну активність, а 
з іншого – є безпосередніми інвесторами. Останнім 
часом усе частіше розглядається питання оптимізації 
інвестиційного портфеля страхових компаній, оскільки 
в Україні досить потужно розвивається страховий біз-
нес, збільшується кількість страхувальників, на ринку 
з’являються нові іноземні страховики і, відповідно, 
посилюється конкуренція.

Паралельно зі страховим бізнесом розвивається 
також й інвестиційний бізнес, чому сприяють поси-
лення конкуренції та розвиток масових видів стра-
хування; концентрація капіталу в страховій галузі; 
зростання кількісних показників страхового бізнеса; 
об’єднання страхового та банківського бізнеса, поши-
рення співробітництва страхових компаній із профе-
сійними учасниками фінансових ринків; розширення 
асортименту інвестиційних інструментів.

Однак слід зазначити, що для більшості вітчиз-
няних страхових компаній інвестиційна діяльність 
основним джерелом доходів є безпосередньо страхова 
діяльність, а інвестиційна носить здебільшого допо-
міжний характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зрос-
тання інвестиційних ринків в Україні значною мірою 
може бути забезпечено за рахунок ефективного вико-
ристання страхових ресурсів вітчизняних страхових 
компаній. Нині цей напрям діяльності страховиків 
залишається недостатньо розвинутим і використаним, 
однак у перспективі його реалізація здатна забезпечити 
піднесення національної економіки. У сучасних умо-
вах великого значення набуває вирішення проблем еко-
номічного, організаційно-правового, функціонального, 
інформаційно-аналітичного, кадрового та соціально-
психологічного характеру, що стримують розвиток 
вітчизняного страхового ринку і здійснення страхо-
вими компаніями ефективної інвестиційної діяльності. 
У цьому контексті особливої актуальності набуває сис-
тема заходів щодо активізації та вдосконалення інвес-
тиційної діяльності страховиків.

Вагомий внесок у дослідження теоретико-мето-
дологічних та організаційно-правових основ інвес-
тиційної діяльності страховиків здійснили такі вчені, 
як Н.В. Ткаченко [1, с. 8–12], М.М. Александрова 
[2, с. 58–62]. Питання формування та вдосконалення 
інвестиційної стратегії страхової організації, її орга-
нізаційні та методологічні аспекти розглянуто в пра-
цях Т.С. Гавриляк [3, с. 98–100], Н.Н. Николенка [4]. 
У роботі Р. Пікуса та Д. Нестерової [5, с. 8–12] розгля-
даються основні принципи формування інвестиційної 
стратегії страхової організації та визначено основні 
принципи управління страховим портфелем. Проте 
особливості інвестування коштів страховими компані-
ями досліджено недостатньо. Водночас проблема під-
вищення ролі інвестиційної діяльності у страхуванні, а 
також методологічні підходи до обґрунтування питань 
ефективного формування та управління інвестиційним 
потенціалом страхових компаній потребують подаль-
шого розвитку та узагальнення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження теоретичних аспектів та уточнення теоре-
тико-методологічних засад управління інвестиційним 
портфелем страхових компаній та розроблення напря-
мів поліпшення процесу інвестування, спрямованих на 
підвищення ефективності функціонування страхового 
бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний 
портфель страхової компанії, незважаючи на різно-
манітність його складників, можна вважати цілісним 
об’єктом управління. Відомо, що тип та структура 
інвестиційного портфеля значною мірою залежать 
від інвестиційної стратегії страхової компанії. Осно-
вною метою формування інвестиційного портфеля є 
забезпечення реалізації інвестиційної стратегії стра-
ховика шляхом відбору найбільш ефективних та без-
печних інвестиційних інструментів. Інвестиційну 
стратегію можна розглядати як основний регулятор 
управління інвестиційним портфелем страхової ком-
панії та визначити її як систему довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності страхової компанії та вибору 
раціональних шляхів забезпечення бажаних результа-
тів інвестування. 

Зазначається, що на інвестиційну стратегію страхо-
вої організації впливають внутрішні та зовнішні чин-
ники, з урахуванням яких формується інвестиційний 
портфель, який оцінюється за критеріями доходності, 
ризику та ліквідності [6, с. 35–36]. 

У разі перевищення фактичної доходності портфеля 
понад прогнозовану, страховик може знизити вартість 
страхових послуг, а можливий збиток від страхової 
діяльності може бути покритий за рахунок доходу від 
інвестиційної діяльності, внаслідок чого страхова орга-
нізація залучає нових клієнтів, не знижуючи загальний 
рівень доходності. 

У процесі реалізації інвестиційної стратегії під час 
управління інвестиційним портфелем страхової компа-
нії вирішуються такі завдання [7, с. 36–45]: 

1. забезпечення високих темпів економічного роз-
витку страхової компанії за рахунок ефективної інвес-
тиційної діяльності; 

2. забезпечення максимізації прибутку на вкладе-
ний капітал. За наявності декількох інвестиційних про-
ектів вибирается найбільш прибутковий, який забезпе-
чує при цьому прийнятний рівень ризику;

3. забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків 
страховика, які можуть призвести не тільки до втрати 
інвестиційного доходу, а й порушити проведення стра-
хової діяльності, оскільки більша частина інвестова-
ного капіталу – це залучений капітал, сформований за 
рахунок страхових резервів; 

4. забезпечення фінансової стійкості та плато-
спроможності страхової компанії в процесі здійснення 
інвестиційної діяльності; 

5. прискорення реалізації інвестиційних проектів, 
що сприяє економічному розвитку страхової компанії 
в цілому та зниженню інвестиційних ризиків страхової 
компанії. 

Сформульовані завдання управління інвестиційним 
портфелем страхової компанії тісно взаємопов’язані. 
Так, забезпечення високих темпів розвитку можна 
досягнути за рахунок підбору високодохідних проектів 
та прискорення їх реалізації. Своєю чергою, максиміза-
ція прибутку від інвестицій супроводжується зростан-
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ням інвестиційних ризиків, що потребує їх оптимізації. 
Мінімізація інвестиційних ризиків є важливою умовою 
забезпечення фінансової стійкості та платоспромож-
ності в процесі здійснення інвестиційної діяльності. 
Отже, виходячи з розглянутих завдань управління 
інвестиційним портфелем і вважаючи пріоритетним 
завданням забезпечення високих темпів економічного 
розвитку страховика за достатнього рівня фінансової 
стійкості, враховуючи рекомендації [7, с. 113–125; 8], 
можна визначити програму дій із формування та реалі-
зації інвестиційного портфеля: 

1) дослідження зовнішнього інвестиційного серед-
овища та прогнозування кон’юнктури на ринку інвес-
тиційних товарів (правові умови інвестиційної діяль-
ності в розрізі форм інвестицій; аналіз поточного стану 
ринка; прогноз кон’юнктури ринка в розрізі сегментів 
у цілому тощо); 

2) розроблення стратегічних напрямів інвестиційної 
діяльності страхової компанії, що передбачає форму-
вання цілей інвестування на найближчу перспективу; 

3) розроблення стратегії формування інвестиційних 
ресурсів для реалізації інвестиційної стратегії; 

4) оцінка інвестиційної якості окремих фінансо-
вих інструментів та визначення найбільш ефектив-
них із них; 

5) формування інвестиційного портфеля як сукуп-
ність інвестиційних програм та його оцінка за критері-
ями доходності, ризику та ліквідності; 

6) організація моніторингу реалізації окремих про-
ектів (контроль та аналіз ходу реалізації); 

7) підготовка рішень про своєчасний вихід із нее-
фективних проектів та продаж окремих фінансових 
інструментів; 

8) коригування інвестиційного портфеля шляхом 
підбора інших інструментів реінвестування капіталу. 

Формування інвестиційного портфеля страхової 
компанії тісно пов’язане з її інвестиційною політи-
кою, тобто для того щоб оцінити якість інвестицій-
ного портфеля, необхідно оцінити якість інвестиційної 
політики страховика, її відповідність структурі пасивів 
та ступінь впливу доходів від інвестиційної діяльності 
на загальний рівень доходності компанії. 

Як відомо, інвестиційна діяльність страхової ком-
панії пов’язана зі значним ризиком. Теорія управління 
портфелем включає у себе процес управління ризиком 
та пропонує різні шляхи його мінімізації. Загальний 
ризик, пов'язаний із певним об’єктом інвестицій, може 
походити від комбінації різних джерел. Головними 
його видами є: діловий ризик, фінансовий ризик, 
інфляційний ризик, відсотковий ризик, ризик ліквід-
ності, ринковий ризик, випадковий ризик та ін. Крім 
того, сукупний інвестиційний ризик містить два склад-
ника: диверсифікований та недиверсифікований ризик. 

Ризик інвестиційної діяльності страхової організа-
ції є не лише інвестиційним ризиком, оскільки накла-
дається додаткове обмеження – втрата коштів стра-
хувальників, оскільки страховик ризикує не тільки 
своїми грошима, а страховими резервами, які він 
формує за допомогою страхових премій. При цьому 
заходи з мінімізації ризику також є складовою части-
ною процесу управління інвестиціями. Облік можли-
вих ризиків під час аналізу інвестиційних інструмен-
тів і управління ними на наступних фазах проектного 
циклу дасть змогу звести наслідки ризиків до прийнят-

ного мінімуму. Слід зазначити, що інвестори здебіль-
шого визначають рівень ризику інтуїтивно, ніж згідно 
із сучасною теорією портфеля [8]. 

Оптимізація процесу управління інвестиційним 
потенціалом є доволі актуальним завданням страхо-
виків. Вибір моделі управління залежить від розміру 
та фінансових можливостей компанії, інвестиційної 
політики, наявності прямих та непрямих державних 
обмежень або стимулів до вибору інвестиційних парт-
нерів, умови їхньої діяльності тощо. Завдання опти-
мізації інвестиційних вкладень страхових організацій 
вирішуються з використанням моделей портфельного 
інвестування, основними з яких є модель Г. Марко-
віца (середньодисперсійний аналіз), індексна модель 
В. Шарпа (САРМ), арбітражна теорія розрахунків 
С. Росса (APT) [7, с. 113–127].

Слід зазначити, що завдання оптимізації інвести-
ційної діяльності є доволі трудомістким і потребує 
істотних зусиль та істотних обчислювальних потуж-
ностей. Також слід ураховувати, що інвестиційний 
портфель навіть середньої за розмірами компанії являє 
собою значний обсяг, і кількість фінансових інстру-
ментів є значним. Окрім того, на розміщення коштів 
страховиків накладаються певні обмеження. 

Питання щодо оптимального розподілу коштів 
страхової організації тісно пов'язане з вибором кри-
терія оптимальності. Виходячи з теорії ефективного 
портфеля, основним завданням є отримання найбіль-
шої доходності для певного рівня ризику, або наймен-
ший ризик для заданого рівня доходності. У зв’язку із 
цим для вітчизняних страхових компаній критерієм 
оптимальності слід прийняти максимум інвестицій-
ного доходу на вкладений капітал за заданого обсягу 
інвестиційних ресурсів та прийнятного рівня ризику.

Іншим актуальним питанням управління інвести-
ційною діяльністю страховика є оцінка ефективності 
окремих інвестиційних інструментів, яка здійсню-
ється на основі співставлення обсягу інвестиційних 
затрат та сум зворотного грошового потоку за ними. 
Повернення грошового потоку вимірюється за допо-
могою відсотків за облігаціями, дивідендів по акціях, 
у вигляді комісійної винагороди під час управління 
портфельними інвестиціями тощо. Для оцінки ефек-
тивності вкладень у фінансові активи використову-
ються показники доходності. 

Загалом ринкова вартість портфеля в певний момент 
часу обчислюється як сума ринкових вартостей цінних 
паперів, які входять у портфель на даний момент часу. 
Доходність інвестиційного портфеля є для страхової 
компанії найважливішим показником. У певних ситу-
аціях страховій компанії зручно скористуватися показ-
никами рентабельності інвестиційної діяльності, які 
дають страховику інформацію щодо результативності 
його інвестиційної діяльності. Інший аспект під час 
розрахунку рентабельності інвестицій, на який слід 
звертати увагу, – походження коштів, які використо-
вуються для капіталовкладень. Специфіка інвестицій 
страхової компанії полягає у тому, що переважно вико-
ристовується позиковий, а не власний капітал. 

Зазвичай використовують такі показники (табл. 1) 
[7, с. 36–40].

Для вимірювання сукупної доходності портфеля 
використовується показник доходності за період вкла-
день (HPR), який ураховує як реалізовані, так і нереалі-
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зовані доходи в результаті приросту курсової вартості 
портфеля за рік. Внесені додаткові суми та вилучені 
кошти зважуються за кількістю місяців. Значення 
показника доходності портфеля (HPR), отримане в 
результаті обчислень, має бути задіяне в аналізі доход-
ності, скориговане з урахуванням ризику та серед-
ньоринкових показників. Цей спосіб порівняльного 
дослідження є корисним, оскільки він може показати, 
наскільки добре зарекомендував себе портфель від-
носно фондового ринку в цілому [9, с. 850–855]. 

Можна зазначити, що страхова технічна ступінь 
заборгованості, загальна доходність вкладеного 
капіталу та розрахункова відсоткова ставка для стра-
хового технічного позикового капіталу впливають 
на рентабельність власного капіталу. Рентабельність 
власного капіталу підвищується за збільшення пози-
кового капіталу, тоді як загальна доходність вкладе-
ного капіталу перевищує відсоткову ставку позико-
вого капіталу (підвищення рентабельності власного 
капіталу за рахунок залученого). Також оцінюють 
ефективність використання пасивів страхової ком-
панії, для чого використовується модель форму-
вання інвестиційного портфеля страхової компанії. 
Враховуючи структуру формування інвестиційних 
ресурсів страхової компанії, можна визначити показ-
ники рентабельності від вкладень коштів страхових 
резервів та оцінити ефективність використання кож-
ного джерела формування інвестиційних ресурсів 
страхової компанії. 

Буде неправильним стверджувати, що розрахунок 
показників є визначальним в інвестиційній стратегії 
страховика. Однак, з іншого боку, отримані резуль-
тати можуть бути використані для оцінки рейтингу 
страхової компанії та дадуть можливість представити 
загальну картину інвестиційної діяльності страховика. 

Слід зазначити, що вітчизняні страховики недостат-
ньо уваги приділяють питанням оптимізації інвести-
ційної діяльності, що зумовлено певними обставинами. 

По-перше, ненасиченість страхового ринка, що 
розвивається, та невелике охоплення страхового поля 
давали змогу страховикам достатньо довгій час розви-

ватися не шляхом підвищення інтенсивності страхової 
діяльності, що призвело б до зниження собівартості 
страхових послуг, а за рахунок виходу на вільні сег-
менти страхового ринка. Тобто проблема вдоскона-
лення внутрішньої організації страхової діяльності не 
була такою актуальною, оскільки вся увага приділялася 
пошуку та вдосконаленню нових каналів збуту страхо-
вих послуг. У зв’язку із цим навантаження в структурі 
тарифної ставки повністю покривало аквізиційні та 
адміністративні витрати, і питання підвищення доход-
ності від розміщення тимчасово вільних коштів не 
входило до числа пріоритетних та не звертало на себе 
увагу страховиків. 

Висновки. Інвестиційна діяльність страхової орга-
нізації є невід’ємною чаcтиною її діяльності, однак 
слід зазначити, що страховики не використовують 
повною мірою інвестиційні можливості. 

Завдання управління інвестиційним портфелем 
страхової компанії, які виникають у процесі реалізації 
інвестиційної стратегії, є взаємопов’язаними та охо-
плюють різноманітні аспекти інвестиційної діяльності 
страхової організації. 

Важливим аспектом процесу управління інвести-
ційним портфелем страхової організації є управління 
інвестиційними ризиками; їх оптимізація є важливою 
умовою забезпечення фінансової стійкості та плато-
спроможності в процесі здійснення інвестиційної 
діяльності. Отже, сформульовані завдання управління 
інвестиційним портфелем дають можливість визна-
чити програму дій із формування та реалізації інвести-
ційного портфеля.

Слід зазначити, що завдання оптимізації інвести-
ційної діяльності є доволі трудомістким і потребує 
істотних зусиль та обчислювальних потужностей.

Застосування показників рентабельності інвести-
ційної діяльності може надати страховику інформацію 
про результативність його інвестиційної діяльності.

Подальшим напрямом досліджень є побудова мате-
матичної моделі інвестиційної діяльності страхової 
організації та розв’язання задачі оцінки ефективності 
інвестиційної діяльності. 

Таблиця 1 
Показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності страховиків

Показник Розрахункова формула Пояснення
Рентабельність інвестицій як коефіцієнт 
співвідношення прибутку від інвестицій 
до загальної суми обертання

(Д – З) / Д Д – доход від інвестицій, З – затрати на 
інвестиції

Рентабельність інвестицій як коефіцієнт 
результативності 

(Д – З) / З

Рентабельність власного капіталу як 
ефективність використання власного 
капіталу

R– (R–Кз)·Зт R – загальні доходність вкладеного капіталу, 
Кз – розрахункова відсоткова ставка для 
страхового технічного позикового капіталу, 
Зт – страхова технічна ступінь заборгованості

Відносна зношеність інвестицій Ік/ Ві Ік – кумулятивні (планові) списання 
інвестицій, Ві – вартість придбання інвестицій;

Інвестиційна квота Ні /Пі Ні – інвестиційні надходження за рік, 
Пі – початкові інвестиції.

Коефіцієнт оборотності інвестиційного 
капіталу 

П/(СК–ЗК), П – обсяг реалізації інвестицій страховика,  
СК – власний капітал, ЗК – позиковий капітал 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Шулюк Б.С. Наукові підходи до структуризації фінансового механізму державно-приватного парт-
нерства. Проведено аналіз основних підходів до виділення складових елементів фінансового механізму у 
зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Окреслено структуру фінансового механізму державно-при-
ватного партнерства. Розкрито сутність складників згаданого механізму, зокрема фінансових форм, фінансо-
вих методів, фінансових важелів та фінансових інструментів. Аргументовано, що узгоджені дії елементів фі-
нансового механізму державно-приватного партнерства сприятимуть раціональному формуванню, розподілу 
та використанню фінансових ресурсів. Акцентовано увагу на постійному вдосконаленні структури такого 
механізму для фінансування стратегічних об’єктів інфраструктури та надання якісних послуг населенню.
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форми, фінансові методи, фінансові важелі та фінансові інструменти.

Шулюк Б.С. Научные подходы к структурированию финансового механизма государственно-част-
ного партнерства. Проведен анализ основных подходов к выделению составляющих элементов финансового 
механизма в зарубежной и отечественной научной литературе. Определена структура финансового механизма 
государственно-частного партнерства. Раскрыта сущность составляющих упомянутого механизма, в частно-
сти финансовых форм, финансовых методов, финансовых рычагов и финансовых инструментов. Аргументи-
ровано, что согласованные действия элементов финансового механизма государственно-частного партнерства 
будут способствовать рациональному формированию, распределению и использованию финансовых ресур-
сов. Акцентировано внимание на постоянном совершенствовании структуры такого механизма для финанси-
рования стратегических объектов инфраструктуры и предоставления качественных услуг населению. 
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ты, финансовые формы, финансовые методы, финансовые рычаги и финансовые инструменты.

Shuliuk B.S. Scientific approaches to structuring the financial mechanism of public-private partnership. 
The analysis of the basic approaches to the selection of components of the financial mechanism in foreign and 
domestic scientific literature has been carried out. The structure of the financial mechanism of public-private part-
nership is outlined. The essence of the components of the mentioned mechanism, in particular: financial forms, 
financial methods, financial levers and financial instruments, is disclosed. It is argued that the concerted actions of 
elements of the financial mechanism of public-private partnership will promote the rational formation, distribution 
and use of financial resources. The emphasis is on the continuous improvement of the structure of such a mechanism 
for financing strategic infrastructure and providing quality services to the population. 

Key words: financial mechanism, public-private partnership, constituent elements, financial forms, financial 
methods, financial leverage and financial instruments.
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Постановка проблеми. Розвиток партнерських 
відносин держави і бізнесу залежить від дієвого 
фінансового механізму, завдяки якому цілі учасників 
досягаються ефективніше, результативніше та з міні-
мальними витратами. Запорукою успішного функці-
онування такого механізму є чітке визначення його 
структури. Проте в економічній літературі не існує 
єдиної думки щодо визначення складників фінансо-
вого механізму державно-приватного партнерства, що 
негативно відбивається на конструктивності та розма-
їтті напрямів його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трак-
тування поняття фінансового механізму та визначення 
його складників висвітлено в працях багатьох зару-
біжних і вітчизняних учених, зокрема: В. Базилевича, 
Ю. Вавилова, О. Василика, В. Глущенка, Л. Гончаренка, 
О. Кириленко, С. Ковальчука, О. Крайніка, М. Крупки, 
С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Оспіщева, В. Родионової, 
О. Романенка, В. Самарухи, В. Сенчагова, В. Чехунова 
та ін. Проте в економічній літературі відсутня струк-
туризація фінансового механізму державно-приват-
ного партнерства, тому питання активізації наукових 
зусиль, спрямованих на розроблення зазначеного меха-
нізму, є актуальними.

Формулювання цілей статті. Метою статті є уза-
гальнення досліджень учених стосовно структуризації 
фінансового механізму, а також виокремлення його 
складників у сфері державно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу. Серед розмаїття під-
ходів науковців до структуризації фінансового меха-
нізму найпоширенішими є структурно-побудований і 
організаційно-управлінський.

Перший підхід виник у період планово-адміні-
стративної економіки і відображав ідеологію тогочас-
ної фінансової науки. Використовуючи такий підхід, 
науковці структурують фінансовий механізм як сукуп-
ність пов’язаних та взаємозалежних елементів, на 
різноманіття яких впливають фінансові відносини на 
макро- і мікрорівні. Російський економіст В. Сенчагов, 
відображаючи пріоритети адміністративного устрою 
економіки, поділяє фінансовий механізм на чотири під-
системи: фінансово-кредитне планування, фінансово-
кредитні важелі, організаційні структури і правовий 
режим фінансово-кредитної системи [1, с. 5]. Недолі-
ком такого поділу є відсутність взаємодії підсистем та 
їх компонентів; розмежування сфери функціонування 
на макро- і мікрорівні.

В. Родіонова структуризує фінансовий механізм за 
рівнями організації фінансових відносин, поділяючи 
його на бюджетний механізм, фінансовий механізм 
підприємств (організацій, установ), страховий меха-
нізм тощо. На думку науковця, кожен рівень включає 
ланки відповідно до його функціонального призна-
чення, зокрема «мобілізацію фінансових ресурсів, 
фінансування, стимулювання та ін.» [2, с. 427].

Доповнює даний підхід С. Льовочкін, характери-
зуючи зовнішню дію фінансового механізму, що про-
являється у сукупності методів форм, інструментів, 
прийомів та важелів впливу на соціально-економіч-
ний розвиток [3, с. 78–109]. Тому, на думку автора, 
структура фінансового механізму, запропонована 
В. Сенчаговим, не враховувала зазначеного впливу, 
адже визначені підсистеми тільки створюють умови 
для такого впливу.

На думку В. Самарухи, фінансовий механізм має 
складну структуру: по-перше, він будується відповідно 
до вимог об’єктивних економічних законів; по-друге, 
він містить суб’єктивні елементи державних вимог 
фінансового законодавства, які покликані забезпечити 
баланс інтересів держави, муніципальних утворень, 
юридичних і фізичних осіб. При цьому виділяє такі 
елементи фінансового механізму: «економічні показ-
ники, важелі, прийоми та методи, які забезпечують 
створення, розподіл та використання сукупного сус-
пільного продукту і національного доходу, госпроз-
рахункову діяльність первинних виробничих ланок», 
відзначаючи, що «важливим базовим елементом струк-
тури фінансового механізму є фінансове планування» 
[4, с. 27]. Автор уважає: оскільки держава здійснює 
розподіл суспільного продукту і національного доходу, 
встановлює методи акумулювання платежів, визначає 
напрями використання фінансових ресурсів, то для 
ефективності функціонування фінансів важливим є 
здійснення планування і прогнозування.

Українські вчені у структурі фінансового механізму 
виділяють схожі складники, визначаючи їх пріори-
тетність. Зокрема, О. Василик, В. Глущенко, В. Чеху-
нов, О. Романенко, досліджуючи будову фінансового 
механізму на макроекономічному рівні, домінантними 
вважають фінансове планування і прогнозування, а 
також виокремлюють фінансові показники, нормативи 
і ліміти; управління фінансами; фінансові важелі і сти-
мули; фінансовий контроль [5, с. 106; 6; 7, с. 42]. Недо-
ліком такого поділу є те, що елементи механізму не сис-
тематизовані за певними функціональними ознаками. 

В. Базилевич [8, с. 19], О. Кириленко [9, с. 45], 
В. Опарін [10, с. 12] систематизують складники в 
частині методів, форм, важелів, інструментів. Деякі 
автори (М. Крупка, В. Оспіщев) доповнюють зазна-
чені елементи системами правового, нормативного та 
інформаційного забезпечення [11, с. 59–61; 12, с. 57].

На відміну від структурно-побудованого орга-
нізаційно-управлінський підхід до структурування 
фінансового механізму спрямований на визначення 
складників крізь призму управління фінансами. При-
хильники згаданого підходу представляють структуру 
фінансового механізму з позиції фінансового менедж-
менту, тобто як управлінську систему, яка спрямована 
на досягнення поставленої мети діяльності в резуль-
таті формування і використання фінансових ресурсів 
[13, с. 128]. Варто зазначити, що за такого підходу еле-
ментами зазначеного механізму є фінансові методи, 
інструменти, важелі, проте ігноруються такі склад-
ники, як правове, нормативне та інформаційне забез-
печення. Вважаємо такий підхід правильним, адже такі 
системи доцільно розглядати не як складники фінансо-
вого механізму, а як необхідність створення умов для 
його ефективного та дієвого функціонування.

Враховуючи різні підходи вчених до структуру-
вання фінансового механізму, необхідно здійснити 
певні уточнення щодо його побудови для забезпе-
чення ефективної співпраці держави і приватного сек-
тору. При цьому повинні узгоджуватися інтереси всіх 
учасників державно-приватного партнерства, адже 
за допомогою фінансового механізму здійснюються 
планування, моніторинг формування та використання 
фінансових ресурсів держави і бізнесу, оцінка досяг-
нутих соціально-економічних результатів такої співп-
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раці, оперативне реагування на виявлення відхилень 
шляхом використання певних фінансових важелів та 
інструментів, фінансовий контроль над діяльністю 
учасників партнерства. Дієздатність фінансового 
механізму державно-приватного партнерства пови-
нна забезпечуватися відповідною нормативно-право-
вою, організаційною та інформаційною системами. Із 
цього приводу вдало висловлюється О. Василик, який 
зазначає, що функціонування фінансового механізму 
здебільшого залежить від його використання влад-
ними структурами для досягнення окреслених цілей та 
поставлених завдань [5, с. 109]. Разом із тим науковець 
акцентує увагу на важливості узгодженої взаємодії всіх 
його складових елементів.

Таким чином, структурну будову фінансового меха-
нізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП) 
варто представити у вигляді чотирьох складників: 
фінансових форм, фінансових методів, фінансових 
важелів і фінансових інструментів, за допомогою яких 
установлюються оптимальний обсяг формування, роз-
поділ і використання фінансових ресурсів та досяг-
нення запланованих соціально-економічних результа-
тів спільної діяльності держави і підприємницького 
сектору (рис. 1).

Визначення структури фінансового механізму дер-
жавно-приватного партнерства потребує розуміння 
сутності його елементів, до яких належать фінансові 
форми, фінансові методи, фінансові важелі, фінан-
сові інструменти. Незважаючи на те що у вітчизняній 
фінансовій літературі проведено безліч досліджень 
стосовно з’ясування теоретичних підвалин основних 
елементів фінансового механізму, й досі відсутній кон-
сенсус щодо співвідношення згаданих понять, тому 
необхідне їх розмежування.

Успішність виконання завдань державно-приват-
ного партнерства залежить від вибору фінансових 
форм фінансового механізму. Загалом під згаданим 
поняттям розуміють спосіб залучення фінансових 
ресурсів учасниками партнерства для реалізації про-
ектів у різних сферах економічної та соціальної інф-
раструктури. Основними формами фінансового меха-
нізму ДПП є: державне фінансування, корпоративне 
фінансування та проектне фінансування.

Проявами дії фінансового механізму ДПП є фінан-
сові методи. Поняття «метод» грецького походження, 
означає спосіб для досягнення поставленої мети. 
Виходячи із цього, фінансові методи – це сукупність 
фінансових процедур, які використовують у фінан-
совій діяльності господарюючі суб’єкти для вико-
нання своїх функцій. Вони забезпечують створення та 
використання спільних грошових фондів, управління 
рухом фінансових ресурсів, стимулювання діяльності 
учасників партнерства стосовно досягнення намічених 
результатів і відповідальність за ефективне викорис-
тання грошових коштів. Фінансові методи забезпечу-
ють виконання завдань для досягнення головної мети 
спільної діяльності держави і бізнесу. До них належать: 
фінансове планування, фінансове забезпечення, фінан-
сове регулювання, фінансовий облік, аналіз, оцінка 
результативності та ефективності діяльності учасників 
ДПП, фінансовий контроль.

Фінансові методи дають змогу раціонально плану-
вати джерела формування та напрями використання 
фінансових ресурсів державно-приватного партнер-

ства, здійснювати ефективний контроль над рухом 
фінансових потоків, відстежувати стан здійснених пла-
тежів і розрахунків із постачальниками і замовниками, 
оцінювати результати фінансово-господарської діяль-
ності учасників партнерства.

Фінансові методи здійснюються через систему 
відповідних важелів. Здебільшого науковці під згада-
ним поняттям розуміють прийом дії фінансових мето-
дів [14, с. 72; 15, с. 99]. Вони використовуються для 
регулюючого впливу на розвиток фінансових відно-
син завдяки створенню сприятливих умов для опти-
мального формування, ефективного використання та 
нарощування фінансових ресурсів господарюючих 
суб’єктів.

У структурі фінансового механізму ДПП фінансові 
важелі спрямовані на отримання стимулюючого або ж 
стримуючого ефекту від реалізації спільної мети діяль-
ності держави і бізнесу. Використовуючи фінансові 
стимули, органи влади активізують інвестиційні про-
цеси в пріоритетних сферах економіки країни, економ-
лять бюджетні кошти за якісного надання суспільних 
послуг; здійснюють вплив на діяльність приватного 
партнера завдяки наданню податкових пільг, пільгових 
кредитів, створенню можливостей для збільшення при-
бутку. Водночас за неналежного виконання зобов’язань 
учасниками партнерства, порушення вимог чинного 
законодавства до учасників партнерства застосову-
ються штрафи, пені, фінансові обмеження.

Досліджуючи сутність фінансового важеля, В. Опа-
рін зазначив: «Іноді складається враження, що важелі 
діють самі по собі. Але це не так, вони тільки при-
водять у рух відповідні інструменти, без яких вони 
нічого не значать» [10, с. 62]. Інструменти фінансо-
вого механізму ДПП – це засоби, що застосовуються 
учасниками партнерства для регулювання фінансових 
відносин, що виникають між ними в процесі реалізації 
проекту. Варто виділити інструменти прямого впливу 
(податки, фінансові норми і нормативи, орендна плата, 
проценти за кредит), які використовуються учасни-
ками партнерства під час фінансування проектів. Зга-
дані інструменти можуть застосовуватися у поєднанні 
з інструментами непрямого впливу, метою застосу-
вання яких є досягнення визначеного результату або 
певної якості інфраструктурних послуг. У процесі їх 
застосування держава бере на себе непрямі фінансові 
зобов’язання, зокрема надання гарантій стосовно від-
шкодування збитків у разі невиконаних зобов’язань 
органами влади, здійснення оплати за надані спожива-
чам послуги з державного бюджету через систему дер-
жавних субсидій на комунальні послуги, взятих позик. 

Використовуючи різний вид фінансових інструмен-
тів, органи державної чи місцевої влади повинні під-
тримувати і стимулювати розвиток партнерських від-
носин із бізнесом. При цьому інструменти, які будуть 
застосовуватися в будь-якому конкретному випадку, 
повинні бути ретельно розроблені для того, щоб забез-
печити необхідну інвесторам передбачуваність, а дер-
жаві – гнучкість.

Таким чином, ефективне функціонування фінан-
сового механізму державно-приватного партнерства 
можливе за умови узгоджених дій усіх його складни-
ків, спрямованих на раціональне формування, розпо-
діл та використання фінансових ресурсів. Водночас 
дієвість механізму залежить від зовнішніх чинників 
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Рис. 1. Структура фінансового механізму державно-приватного партнерства
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впливу: організаційного, нормативно-правового та 
інформаційного забезпечення. Зазначені види забезпе-
чення фінансового механізму ДПП впливають на побу-
дову фінансових взаємовідносин партнерів і практичне 
застосування фінансових форм, методів та важелів та 
інструментів.

Висновки. Вищезазначені елементи фінансового 
механізму державно-приватного партнерства дадуть 
змогу забезпечити ефективне використання інвести-

ційних ресурсів держави і бізнесу, створюючи синер-
гетичний ефект від спільної діяльності, сприятимуть 
досягненню збалансованості інтересів учасників парт-
нерства. В умовах коливань ринкової кон’юнктури, 
зміни методів господарювання і шляхів досягнення 
цілей складники згаданого фінансового механізму 
повинні постійно вдосконалюватися для фінансування 
стратегічних об’єктів інфраструктури та надання якіс-
них послуг населенню.
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Постановка проблеми. Українське законодавство 
стосовно податку на додану вартість характеризується 
частими змінами, порядок нарахування та сплати ПДВ 

перебуває у постійному русі. Наявність суттєвих про-
блем під час справляння цього податку не дає змоги 
вважати його достатньо ефективним. Комплексний 



149

Випуск 5 (48) 2018

аналіз причин низької ефективності механізму справ-
ляння ПДВ в Україні, а також бюджетної заборгова-
ності з цього податку свідчать, що для їх усунення 
необхідні системні заходи, пов’язані зі збільшенням 
його находжень до бюджету, а також з удосконаленням 
адміністрування податку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, 
пов’язані із застосуванням ПДВ, знаходяться у центрі 
уваги науковців та практиків. На їх вирішення спрямо-
вані наукові праці В.Л. Андрущенка, В.В. Буряковського, 
В.П. Вишневського, П.Т. Геги, А.І. Даниленка, О.Д. Дани-
лова, Д.А. Дяківського, М.П. Кучерявенка, І.О. Луні-
ної, П.В. Мельника, А.М. Соколовської, С.А. Терьо-
хіна, В.М. Федосова, Н.П. Фліссака, Л.М. Шаблистої, 
О.І. Шитрі.

Незважаючи на значну кількість публікацій, 
питання реформування податкової системи України та 
створення ефективних механізмів податкового адмі-
ністрування, зокрема адміністрування ПДВ, залиша-
ються актуальними. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження стану адміністрування податку на додану 
вартість в Україні та обґрунтування напрямів підви-
щення ефективності справляння цього податку.

Виклад основного матеріалу. Важливою переду-
мовою процесу розбудови ринкової економіки Укра-
їни та її інтеграції до системи світових господарських 
зв’язків є формування вітчизняної системи оподат-
кування, яка повною мірою забезпечує необхідними 
фінансовими ресурсами виконання функцій держави. 
Запровадження податку на додану вартість в Україні 
можна вважати ефективним кроком на шляху форму-
вання сучасної податкової системи, оскільки ПДВ є 
найбільш досконалою формою системи непрямого 
оподаткування і відіграє провідну роль у системі дер-
жавних фінансів більшості країн світу. Механізм стяг-
нення цього податку забезпечує регулярні та стійкі 
бюджетні надходження. У податкових надходженнях 
державного бюджету України поступлення від ПДВ 
становлять близько 43–50% та 35–39% – у податкових 
надходженнях до зведеного бюджету України. 

З прийняттям Податкового кодексу податкова сис-
тема України та, зокрема, система адміністрування 
непрямих податків зазнала позитивних зрушень. Однак 
і досі є низка проблемних аспектів, які залишаються 
невирішеними, тому виникає необхідність у визначенні 
найбільш проблемних аспектів функціонування націо-
нальної системи адміністрування непрямих податків 
для подальшого окреслення можливих напрямів її вдо-
сконалення. Сучасний стан непрямого оподаткування 
в Україні має декілька головних ознак [2, с. 296–297]: 

– невідпрацьованість системи адміністрування ПДВ;
– критичний рівень бюджетних відшкодувань і 

взаємних заборгованостей із ПДВ; 
– недостатня повнота охоплення платників подат-

ків і бази оподаткування; 
– високий рівень ухилення на законних і фіктив-

них підставах від оподаткування; 
– непрозорість функціонування митниці.
Аналіз практики адміністрування ПДВ дає змогу 

узагальнити наявні суттєві проблеми механізму стяг-
нення цього податку в Україні: недосконала, неста-
більна законодавча база, складний механізм відшкоду-
вання та несвоєчасність бюджетного відшкодування, 

невиправдана пільгова політика, ухиляння від сплати 
ПДВ, незаконне відшкодування ПДВ, корупційно-кри-
мінальний складник [3].

Для визначення шляхів підвищення ефективності 
справляння податку на додану вартість розглянемо 
чинники негативного впливу на надходження цього 
податку до бюджету. Це дасть змогу окреслити шляхи 
розв’язання двох найбільш проблемних питань щодо 
адміністрування податку на додану вартість: проблеми 
врегулювання системи податкових пільг та проблеми 
відшкодування від’ємної різниці між сумою податко-
вих зобов’язань платника і сумою податкового кредиту.

Обчислення вартісної величини впливу пільг на 
формування доходної частини бюджету України й 
оцінка втрат бюджету внаслідок їх надання – це один із 
напрямів адміністрування податку на додану вартість.

Високі ризики втрати бюджетних надходжень 
досить часто пов’язані з випадками надання подат-
кових пільг та здійснення експортних операцій, коли 
податковий кредит (вхідний ПДВ) перевищує подат-
кові зобов'язання підприємства.

За оцінками європейських експертів, недоотримані 
доходи від ПДВ (податковий розрив) у середньому по 
країнах ЄС у 2012–2013 рр. становили близько 15% 
потенційних доходів. Показники податкового роз-
риву з ПДВ у 2012 р. коливалися від 2,9% потенцій-
них доходів у Фінляндії до 42,9% у Румунії. В Україні 
цей показник у 2012 р. становив 39,6%. У 2013 р. за 
рівнем недоотриманих доходів із ПДВ (49,5%) Україна 
займала найгіршу позицію порівняно з країнами Євро-
союзу, де максимальний показник податкового розриву 
зменшився до 41,1% (Румунія) [4, с. 15].

Оскільки справляння ПДВ відбувається на кожній 
стадії руху товару від виробника до кінцевого спожи-
вача, застосування особливого механізму визначення 
суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (як різ-
ниці між сумою податкових зобов’язань і податко-
вого кредиту), та надання суб’єктам підприємниць-
кої діяльності права на податковий кредит за одних 
умов і позбавлення їх цього права за інших умов, 
дають змогу зробити висновок, що фіскальні наслідки 
надання пільг із цього податку залежать від того, на 
якому етапі руху товару від виробника до споживача 
надається пільга, тому що застосовується кредитний 
метод розрахунку зобов’язань.

Зазначене свідчить про необхідність проведення 
правильних оцінок утрат бюджету внаслідок надання 
податкових пільг, які, своєю чергою, ґрунтуються на 
розмежуванні звільнень, що є податковими пільгами, і 
тих, які неправомірно кваліфікувати як податкові пільги.

Список операцій, що не є об’єктом оподаткування, 
на нашу думку, слід доповнити, додавши до нього 
операції, під час здійснення яких додана вартість не 
створюється, а лише змінює свою форму (наприклад, 
операції з передачі конфіскованого майна, знахідок та 
іншого майна, приватизації державного майна, а також 
безоплатної приватизації житлового фонду, земельних 
паїв та ін.).

Поряд із цим у вітчизняному податковому законо-
давстві до операцій, що не є об’єктом оподаткування, 
одночасно з операціями, у процесі яких додана вартість 
не створюється, а лише змінює свою форму, віднесено 
також операції, у результаті яких додана вартість ство-
рюється. Наприклад, операції з надання позашкіль-
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ними навчальними закладами вихованцям, учням та 
слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти. 
Тому такі операції повинні бути вилучені з переліку 
операцій, які не є об’єктом оподаткування, та перене-
сені до операцій, які звільнені від оподаткування.

Для запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ 
із бюджету, мінімізації ризиків утворення фіктивного 
кредиту, зменшення обсягів тіньової економіки в країні 
та державних витрат на адміністрування ПДВ запро-
ваджено систему електронного адміністрування ПДВ.

Механізм електронного адміністрування ПДВ 
передбачає функціонування єдиної системи, яка 
об’єднує інформацію про всіх зареєстрованих плат-
никами податків податкових накладних та коригувань 
до них. Упровадження системи електронного адміні-
стрування ПДВ суттєво поліпшило дисципліну контр-
агентів стосовно якісного та своєчасного оформлення 
податкових накладних.

Однак слід зауважити, що кожна система має й при-
таманні їй недоліки. Система електронного адміністру-
вання не є винятком. Її основними недоліками можна 
зазначити такі [1, с. 22]: 

1. Контроль над правильністю складання податко-
вої накладної – прямий обов’язок покупця. 

2. Важкими для розуміння є виписки, отримані з 
електронної системи адміністрування ПДВ, а також 
підхід до визначення реєстраційного ліміту.

3. Складна процедура бюджетного відшкодування 
ПДВ. 

4. Постійні зміни форм податкової звітності: подат-
кової накладної та декларації з ПДВ. 

5. Неможливість формування запиту для отри-
мання податкової накладної за певний період, а лише 
на окрему дату.

У цілому варто відзначити, що впровадження сис-
теми електронного адміністрування ПДВ поліпшило 
процедуру контролю над розрахунками по ПДВ із боку 
фіскальних органів, але поряд із тим вона не позбав-
лена недоліків, які необхідно усунути для вдоскона-
лення електронної системи оподаткування.

Також слід зазначити, що недоліки бюджетного від-
шкодування ПДВ пов’язані з несвоєчасним повернен-
ням (точніше здебільшого з відсутністю такого повер-
нення) коштів для реальних експортерів, Як наслідок, 
проблема відшкодування ПДВ стосується більшості 
суб’єктів господарювання, у тому числі експортоорієн-
тованих виробництв.

У проекті закону про державний бюджет на 
2019 р. у плановому показнику ПДВ ураховано роз-

рахунковий обсяг бюджетного відшкодування ПДВ 
у сумі 158,8 млрд. грн., що на 30,1 млрд. грн. більше 
відповідного розрахункового показника на 2018 р. 
(128,7 млрд. грн.) та на 38,7 млрд. грн. більше фактич-
ного показника за 2017 р. (120,1 млрд. грн.). За звіт-
ними даними, впродовж січня-вересня п. р. платникам 
податку грошовими коштами відшкодовано 97,6 млрд. 
грн., що на 10 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний 
період 2017 р., а залишки невідшкодованого платни-
кам ПДВ збільшилися (за даними ДФС, бюджетна 
заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ на 
01.09.2018 – 17,4 млрд. грн. (проти 15,3 млрд. грн. на 
початок року), з них із простроченим терміном відшко-
дування – 487,9 млн. грн.) [6].

Невідшкодування з бюджету податку на додану вар-
тість зменшує обсяг фінансових ресурсів, що є у роз-
порядженні платника, змушує фірми корегувати свою 
діяльність у напрямі підвищення ціни на продукцію та 
негативно впливає на конкурентоспроможність вітчиз-
няного експорту [5, c. 279]. Прозорість та реальність 
відшкодування експортного ПДВ збільшать конкурен-
тоспроможність експортоорієнтованих галузей еко-
номіки, що позитивно позначиться як на вітчизняній 
економіці у цілому, так і на валютному ринку зокрема.

Висновки. Для вдосконалення механізму адмі-
ністрування податку на додану вартість як засобу 
забезпечення ефективності його справляння, на нашу 
думку, необхідно забезпечити комплекс заходів. Так, 
для впровадження ефективного механізму справляння 
ПДВ необхідне забезпечення правового поля, адже 
основною причиною виникнення порушень і зловжи-
вань є складність і недосконалість податкового законо-
давства, що створює сприятливі умови для ухилення 
від оподаткування.

Також потрібно поліпшити рівень платіжної дис-
ципліни платників податків шляхом повернення до 
повноцінного касового методу визначення податко-
вих зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ, який 
забезпечить взаємозв’язок відшкодування податку з 
дотриманням суб’єктами господарювання платіжної 
дисципліни.

Для своєчасного та повного виконання платниками 
податків своїх податкових зобов’язань із ПДВ необ-
хідно поліпшити масово-роз’яснювальну та виховну 
роботу фіскальними органами як один з елементів 
адміністрування податку, спрямовану на розроблення 
та забезпечення впровадження дієвих заходів профі-
лактичного характеру для підвищення рівня добровіль-
ної сплати ПДВ платниками податків.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»

Грищук С.В. Огляд підходів до визначення сутності поняття «внутрішньогосподарський контр-
оль». Здійснено систематизацію основних наукових підходів до визначення сутності поняття внутрішньо-
господарського контролю на підприємствах. Визначено, що на сучасному етапі є такі підходи, які досліджу-
ють внутрішньогосподарський та внутрішній контроль як аналогічні поняття, які розрізняють ці поняття 
й які аналізують внутрішньогосподарський (іноді підміняють внутрішнім) контроль у рамках основних 
змістовних ознак. Серед указаних ознак виділено: ефективність використання ресурсів суб’єкту господа-
рювання або ефективність господарювання, структурні елементи здійснення внутрішньогосподарського 
контролю, процесні складники. Визначено, що, незважаючи на те що деякі представлені трактування сут-
ності досліджуваного поняття не є комплексними, у них визначено важливі змістовні ознаки, які описують 
внутрішньогосподарський контроль. З огляду на вищезазначене, сформовано та представлено універсальне 
трактування сутності даного поняття, яке враховує ці підходи.

Ключовi слова: внутрішньогосподарський контроль, внутрішній контроль, суб’єкт господарювання, 
ознаки, ефективність, процеси, структурні елементи, перевірка.

Грищук С.В. Обзор подходов к определению сущности понятия «внутрихозяйственный контроль». 
Осуществлена систематизация основных научных подходов к определению сущности понятия внутрихозяй-
ственного контроля на предприятиях. Определено, что на современном этапе есть такие подходы, которые 
исследуют внутрихозяйственный и внутренний контроль как аналогичные понятия, которые различают эти 
понятия и которые анализируют внутрихозяйственный (иногда подменяют внутренним) контроль в рамках 
основных содержательных признаков. Среди указанных признаков выделены: эффективность использования 
ресурсов предприятия или эффективность хозяйствования, структурные элементы осуществления внутрен-
него контроля, процессные составляющие. Определено, что, несмотря на то что некоторые представленные 
трактовки сущности исследуемого понятия не являются комплексными, в них определены важные содержа-
тельные признаки, которые описывают внутрихозяйственный контроль. Учитывая вышесказанное, сформи-
ровано и представлено универсальное трактование сущности данного понятия, учитывающее эти подходы.

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, внутренний контроль, субъект хозяйствования, при-
знаки, эффективность, процессы, структурные элементы, проверка.

Grischuk S.V. Review of approaches to the definition of the essence of the concept of “on-farm control”. 
The systematization of the main scientific approaches to the definition of the essence of the concept of on-farm 
control at enterprises has been carried out. It has been determined that at the present stage there are such approaches 
that examine on-farm and internal control as analogous concepts, and those that distinguish these concepts, and 
those that analyze on-farm (sometimes replaced by internal) control within the framework of the main substantive 
features. Among these signs, the following are highlighted: the efficiency of using the resources of an enterprise 
or the efficiency of management, the structural elements of internal control, and the process components. It was 
determined that despite the fact that some of the interpretations of the essence of the concept being studied are not 
complex, they identify important components of the substantive characteristics that describe on-farm control. Con-
sidering the above, a universal interpretation of the essence of this concept was formed and presented, taking into 
account these approaches.

Key words: on-farm control, internal control, business entity, signs, efficiency, processes, structural elements, 
verification.

Постановка проблеми. В умовах світової фінан-
сової кризи, коли виникають підвищені вимоги до 
управління економікою, питання організації системи 
внутрішньогосподарського контролю на підприєм-

ствах набувають не тільки теоретичної, а й практичної 
значимості. Від грамотно функціонуючої системи вну-
трішньогосподарського контролю залежить ефектив-
ність їхньої діяльності. Об'єктивно зумовлена потреба 
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в здійсненні вдосконаленої форми внутрішньогоспо-
дарського контролю пов'язана зі змінами умов функ-
ціонування і системою їх економічних взаємовідносин 
із державою, партнерами і власниками. Дослідження 
системи управління підприємствами показало, що 
нині практично відсутня повноцінна система внутріш-
ньогосподарського контролю, впровадження та вико-
ристання потенційних можливостей якої сприятиме 
істотному підвищенню прибутковості бізнесу. Думки 
різних учених щодо сутності поняття «внутрішньо-
господарський контроль», а також необхідності його 
здійснення на підприємстві суперечливі і протилежні, 
тому актуальною проблемою виступає необхідність 
дослідження і систематизації наявних підходів до трак-
тування сутності даного поняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
теоретичної сутності внутрішньогосподарського контр-
олю присвячено наукові дослідження вчених, вклю-
чаючи праці В.В. Бурцева, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Вигов-
ської, Н.М. Малюги, Н.І. Петренко, Г.Ф. Варнакової, 
О.А. Галич, О.Н. Горбунової, Л.В. Дікань, Н.М. Шульги, 
М. Коцупатрого, У. Гуцаленко, Я.П. Мельничука, 
В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко, В.П. Пан-
телєєва, Ю.С. Погорелова, Ю.Ю. Миронової, В.В. Мазу-
рьонок, Б.Ф. Усача.

На сучасному етапі можна зустріти різні трактування 
вказаного поняття, тому актуальним видається система-
тизація всіх наукових підходів до вказаної проблеми.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – 
визначення основних підходів до вивчення сутності 
поняття «внутрішньогосподарський контроль».

Виклад основного матеріалу. Розвиток методоло-
гічного забезпечення всіх форм управління підприєм-
ством потребує їх концептуального розуміння, у тому 
числі це стосується визначення сутності поняття «вну-
трішньогосподарський контроль». 

Існує велика кількість підходів до трактування 
сутності вказаного поняття. Можемо зупинитися на 
основних характерних особливостях цього аспекту. 
Зокрема, всі наукові підходи можна поділити на:

– ті, що розглядають внутрішньогосподарський та 
внутрішній контроль як аналогічні поняття, і ті, що 
розрізняють ці поняття;

– ті, що оцінюють внутрішньогосподарський (іноді 
підміняють внутрішнім) контроль через призму осно-
вних змістовних ознак.

Керуючись цими двома ключовими напрямами, 
проведемо вивчення основних підходів до зазначеної 
проблеми.

У рамках першого напряму слід відзначити, що 
деякі автори [9; 15], досліджуючи сутність даного 
поняття, не визначають різниці між внутрішнім та 
внутрішньогосподарським контролем. Це є достатньо 
суб’єктивним підходом з огляду на сам зміст назви 
двох видів контролю. 

Інші автори [3; 5] більш об’єктивні у своїх суджен-
нях і справедливо відзначають, що:

– внутрішній контроль може здійснюватися в рам-
ках певних підрозділів, процесів, не завжди стосується 
всього суб’єкта господарювання в загальному масш-
табі, а націлений на контрольні процедури за тими або 
іншими сферами (операціями) діяльності;

– внутрішньогосподарський контроль передба-
чає форму контролю на рівні всього господарюючого 

суб’єкта, здійснюється на умовах комплексності та 
уніфікованості. 

Заслуговує на увагу пояснення щодо відмінності трак-
тування сутності двох понять, представлене Я.П. Мель-
ничук. Як зазначає автор [8], поняття «внутрішній 
контроль» може застосуватися стосовно забезпечення 
відповідності фактичних даних визначеним параме-
трам (вимогам), а внутрішньогосподарський контроль 
орієнтований на комплексне забезпечення інформацій-
ними матеріалами на вищому рівні управління підпри-
ємства для розроблення та ухвалення тих або інших 
управлінських рішень з усунення визначених відхилень 
у процесі внутрішньогосподарських перевірок. Отже, 
зважаючи на вказаний підхід, можемо констатувати, 
що внутрішньогосподарський контроль передбачає 
більш комплексний рівень цієї процедури на рівні під-
приємства. Вказаний підхід може бути підтверджений 
трактуванням сутності вказаного поняття, визначеного 
М. Коцупатрим та У. Гуцаленко. Автори зазначають, що 
внутрішньогосподарським контролем є контроль із боку 
господарюючого суб’єкта щодо діяльності структурних 
підрозділів (відділів). Як указують дослідники, у рамках 
цього контролю проводиться оцінка всієї господарської 
діяльності або її окремих складників [7]. 

Щодо другого напряму, то необхідно констатувати, 
що в наукових колах існують різні трактування сут-
ності цього поняття. Спробуємо систематизувати осно-
вні з них за певними категоріями залежно від харак-
теру ознак.

По-перше, можна відзначити використання в рам-
ках підходів більшості авторів спільну цільову ознаку, 
а саме ефективність використання ресурсів суб’єкта 
господарювання, або ефективність господарювання. 

Такий цільовий орієнтир можна зустріти в тракту-
ванні Г.Ф. Варнакової. За твердженням автора, внутріш-
ньогосподарський контроль є самостійною формою 
контролю над виробничою, господарською і фінансо-
вою діяльністю, що здійснюється всередині окремого 
підприємства його відділами і службами в безпосе-
редньому взаємозв'язку з громадськими організаціями 
та має своїм завданням систематичне і повсякденне 
спостереження за використанням усіх видів ресурсів 
і максимальне підвищення ефективності суспільного 
виробництва [3]. У контексті посилання на громадські 
організації можна припустити, що дослідниця передба-
чає незалежні організації, зокрема аудиторські фірми, 
консалтингові структури, екологічні організації тощо. 
Слід відзначити, що Г.Ф. Варнакова розглядає сутність 
цього поняття через призму досягнення ефективності 
використання ресурсів підприємства.

Схожий погляд на розуміння сутності досліджу-
ваного поняття висловлено О.А. Галич. Зокрема, за 
твердженням автора, внутрішньогосподарським контр-
олем є система безперервних спостережень за рівнем 
ефективності використання майнових та фінансових 
ресурсів, інвестованих у функціонування суб’єкта гос-
подарювання, дотриманням законності та доцільністю 
господарських процесів та операцій, збереженням 
матеріальних цінностей та грошових коштів [4].

Використання ознаки ефективності використання 
ресурсів суб’єкта господарювання в трактуванні дослі-
джуваного поняття представлене В.П. Пантелєєвим. 
Згідно з підходом автора [12], внутрішньогосподар-
ський контроль є видом економічного контролю влас-
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ників, представленим систематичним спостереженням 
та перевіркою ефективності використання активів 
та зобов’язань суб’єкта господарювання, виробни-
цтва за умов мінімальних витрат, повного збереження 
майна, профілактики розкрадання та безгосподарності, 
доцільності й законності господарських операцій і про-
цесів, що проводяться керівництвом та (або) уповнова-
женими особами для формування інформації для при-
йняття управлінських рішень, їх коригування з метою 
найбільш ефективного досягнення визначених цілей.

Інше трактування в рамках цього підходу представ-
лено Ф.Ф. Бутинцем, Н.Г. Виговською, Н.М. Малюгою, 
Н.І. Петренко [2]. За твердженням авторів, внутріш-
ньогосподарським контролем є незалежна оцінка рівня 
відповідності діяльності суб’єкта господарювання 
визначеним завданням, яка складається з контрольних 
функцій, які забезпечуються керівниками (власни-
ками) підприємства відповідно до чинного законодав-
ства. У цьому підході рівень відповідності досягнення 
цілей може розглядатися як рівень ефективності.

В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко вису-
вають трактування досліджуваного поняття з погляду 
ефективності використання ресурсів суб’єкта господа-
рювання або ефективності господарювання. Зокрема, 
за їх твердженням [11], внутрішньогосподарський 
контроль є системою безперервного спостереження за 
рівнем ефективності діяльності суб’єкта господарю-
вання, станом ефективності використання та збережен-
ням коштів та цінностей, ґрунтовністю господарських 
процесів та операцій.

У розрізі врахування ознаки ефективності госпо-
дарювання можна підкреслити підхід Л.В. Дікань та 
Н.М. Шульги. За твердженням авторів, внутрішньогос-
подарський контроль є процесом, що дає можливість 
забезпечення якісного розроблення та ефективного 
досягнення цілей, визначених на рівні суб’єкта господа-
рювання, шляхом реалізації задекларованих завдань [6].

По-друге, існують підходи до розуміння сутності 
вказаного поняття через призму структурних елемен-
тів здійснення внутрішньогосподарського контролю. 
А саме, як зазначає О.Н. Горбунова, внутрішньогос-
подарський контроль є перевіркою виробничої і гос-
подарської діяльності підприємств у цілому, окремих 
їх структурних підрозділів, що здійснюється бухгал-
терією, фінансовим відділом і деякими іншими еко-
номічними службами самого суб'єкта господарювання 
[5]. Отже, у цьому трактуванні виділено основні струк-
турні види діяльності підприємства, які підлягають 
внутрішньогосподарському контролю (виробнича 
і господарська), структури підприємства, які здій-
снюють такий контроль. Хоча О.Н. Горбуновою і не 
здійснено акцент на цільовій ознаці внутрішньогос-
подарського контролю діяльності підприємства, така 
структуризація елементів також є важливою в рамках 
визначення сутності поняття. 

Можна визначити підхід до визначення сутності 
вказаного поняття в рамках структурних елементів 
здійснення внутрішньогосподарського контролю, 
запропонований Б.Ф. Усачем. За твердженням автора, 
внутрішньогосподарський контроль є контролем, що 
проводиться на рівні власників, бухгалтерських, фінан-
сових та інших функціональних служб підприємства 
[14]. У цьому трактуванні передбачено тільки струк-
турні елементи здійснення досліджуваного явища. 

У рамках підходу до розуміння цього поняття через 
визначення структурних елементів здійснення вну-
трішньогосподарського контролю та першого цільо-
вого підходу, що враховує ефективність господарю-
вання, можна зазначити трактування, представлене в 
Міжнародному стандарті аудиту 315 «Ідентифікація та 
оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 
суб’єктів господарювання і його середовища». У цьому 
документі визначається, що внутрішньогосподарським 
контролем є процес, сформований, впроваджений та 
підтримуваний тими, хто делегований найвищими 
повноваженнями, представниками управлінського 
персоналу, іншими працівниками, для забезпечення 
обґрунтованої впевненості у виконанні цілей суб’єкта 
господарювання щодо достовірності фінансової звіт-
ності, ефективності та результативності діяльності, 
вірності дотримання нормативно-правової бази [10]. 

Вищезазначені дві ознаки (визначення структур-
них елементів здійснення внутрішньогосподарського 
контролю та ефективність господарювання) представ-
лено в трактуванні Ю.С. Погорєлова, Ю.Ю. Миронової, 
В.В. Мазурьонок. Як указають автори, внутрішньогос-
подарський контроль є системою заходів, що здійсню-
ються всередині підприємства без залучення зовнішніх 
суб’єктів і націлених на зростання ефективності функ-
ціонування, яка може бути досягнена через поперед-
ження і виявлення фактів порушень, відхилень, зло-
вживань, застосування нераціональних або економічно 
неефективних підходів до використання активів, уста-
новлення їх чинників і розроблення механізму стосовно 
усунення або виправлення виявлених відхилень [13].

По-третє, слід виділити підхід, що дає змогу роз-
глядати сутність поняття внутрішньогосподарського 
контролю в рамках процесних складників. Такий під-
хід до трактування визначено В.В. Бурцевим. За твер-
дженням автора, внутрішньогосподарський контроль 
підприємства є здійсненням суб'єктами організації, 
наділеними відповідними повноваженнями (суб'єкти 
внутрішнього контролю), або в автоматичному режимі, 
заданому зазначеними суб'єктами і під їх управлінням, 
таких процедур [1]:

– визначення фактичного стану або дії керова-
ної ланки системи управління організацією (об'єкта 
контролю);

– порівняння фактичних даних із необхідними, 
тобто з базою для порівняння, прийнятою в організа-
ції, заданою ззовні або заснованою на раціональності;

– оцінка відхилень, що перевищують гранично 
допустимий рівень, і ступеня їхнього впливу на аспекти 
функціонування організації;

– виявлення причин даних відхилень.
Вивчення основних змістовних ознак, представле-

них у зазначених підходах, серед яких – ефективність 
використання ресурсів суб’єкту господарювання, або 
ефективність господарювання, структурні елементи 
здійснення внутрішньогосподарського контролю, про-
цесні складники, підхід до визначення сутності цього 
поняття через призму комплексності та уніфікованості, 
дало змогу розробити та представити трактування 
сутності досліджуваного поняття: внутрішньогоспо-
дарським контролем є форма контроля забезпечення 
ефективності господарювання на загальному рівні за 
основними напрямами діяльності підприємства, ефек-
тивності використання ресурсів та виконання зобов’я-
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зань, здійснювана на рівні керівництва (власників), їх 
уповноважених осіб.

Висновки. Проведено систематизацію основних 
наукових підходів до визначення сутності поняття вну-
трішньогосподарського контролю на підприємствах. 
Визначено, що на сучасному етапі є такі підходи, які дослі-
джують внутрішньогосподарський та внутрішній контр-
оль як аналогічні поняття, які розрізняють ці поняття й 

які аналізують внутрішньогосподарський (іноді підміня-
ють внутрішнім) контроль у рамках основних змістовних 
ознак (ефективність використання ресурсів суб’єкту гос-
подарювання або ефективність господарювання, струк-
турні елементи здійснення внутрішньогосподарського 
контролю, процесні складники). З огляду на вищезазна-
чене, сформовано та представлено універсальне тракту-
вання сутності даного поняття, яке враховує ці підходи.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кузик В.І. Особливості управлінського обліку на підприємствах пивоварної промисловості. У статті 
на основі аналізу фінансової звітності, стратегій розвитку діяльності систематизовано особливості управлін-
ського обліку підприємств пивоварної промисловості залежно від розміру підприємства. Встановлено, що 
малі підприємства характеризуються відсутністю впровадження управлінського обліку через відсутність зо-
внішнього фінансування та потребу в удосконаленні технологій виробництва. Середні та великі підприємства 
впроваджують управлінський облік шляхом фінансування нематеріальних активів. Наголошено, що осно-
вними причинами низької ефективності управлінського обліку малих підприємств є відсутність зовнішнього 
фінансування та потреба в оновленні основних засобів для забезпечення розвитку технологічного складника 
діяльності. Причинами недостатньої ефективності управлінського обліку середніх та великих підприємств 
виступають суттєвий знос нематеріальних активів, відсутність служби зі стратегічного управління та пла-
нування. У статті виділено основні потреби в упровадженні та вдосконаленні стратегічного управлінського 
обліку, який дасть змогу вести оперативний, поточний, стратегічний облік витрат, доходів, собівартості про-
дукції, що суттєво залежить від макроекономічних чинників та особливостей діяльності (закупівлі сировини, 
ціна на яку коливається залежно від ринкової кон’юнктури та курсу валют), прибутковості.

Ключові слова: управлінський облік, нематеріальні активи, інноваційно-інформаційний складник, під-
приємства пивоварної промисловості, управлінська звітність. 
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Кузик В.И. Особенности управленческого учета на предприятиях пивоваренной промышленности.  
В статье на основе анализа финансовой отчетности, стратегий развития деятельности систематизированы 
особенности управленческого учета предприятий пивоваренной промышленности в зависимости от разме-
ра предприятия. Установлено, что малые предприятия характеризуются отсутствием внедрения управлен-
ческого учета из-за отсутствия внешнего финансирования и потребности в совершенствовании технологий 
производства. Средние и крупные предприятия внедряют управленческий учет путем финансирования не-
материальных активов. Отмечено, что основными причинами низкой эффективности управленческого учета 
малых предприятий являются отсутствие внешнего финансирования и потребность в обновлении основных 
средств для обеспечения развития технологической составляющей деятельности. В качестве причин недо-
статочной эффективности управленческого учета средних и больших предприятий выступают существен-
ный износ нематериальных активов, отсутствие службы стратегического управления и планирования. В ста-
тье выделены основные потребности во внедрении и совершенствовании стратегического управленческого 
учета, который даст возможность вести оперативный, текущий, стратегический учет расходов, доходов, се-
бестоимости продукции, которая существенно зависит от макроэкономических факторов и особенностей 
деятельности (закупки сырья, цена на которую колеблется в зависимости от рыночной конъюнктуры и курса 
валют), прибыльности.

Ключевые слова: управленческий учет, нематериальные активы, инновационно-информационная со-
ставляющая, предприятия пивоваренной промышленности, управленческая отчетность.

Kuzyk V.I. Features of management accounts in the enterprises of the bewing industry. The enterprises of 
the brewing industry are characterized by substantial depreciation of intangible assets, which indicates the need for 
the purchase of new information systems or the modernization of existing ones. In spite of the reduction of the wear 
of intangible assets, enterprises need funding of the innovation and information component of the development of 
management accounts. The research paper provides systematization, on the basis of the analysis of financial reports, 
of business development strategies, the peculiarities of management accounts of enterprises in the brewing industry, 
depending on the size of the enterprise. Management accounts of small enterprises in the brewing industry is character-
ized by the lack of external financing, development strategy, implementation of management accounts in the activities 
of enterprises. The core persons responsible for the management accounting are the head of the enterprise or chief 
accountant. Activity planning is based on historical data based on setting targets for sales of products, production, ex-
penses and cost of production. It has been established that small enterprises are characterized by the lack of implemen-
tation of management accounts due to the lack of external financing and the need to improve production technologies.

Key words: management accounts, intangible assets, innovation and information component, enterprises of 
brewing industry, management reporting.

Постановка проблеми. Велику кількість наукових 
досліджень присвячено розробленню та шляхів реалі-
зації управлінського обліку на основі формування форм 
управлінської звітності. У роботах автори виділяють 
принципи, форми, методи, етапи реалізації управлін-
ського обліку. Проте відсутні ґрунтовні дослідження 
сучасного стану управлінського обліку на підприєм-
ствах пивоварної промисловості залежно від розміру 
підприємства та організаційно-правової форми. Недо-
статньо дослідженою залишається проблематика впро-
вадження управлінського обліку на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все 
більшу кількість праць присвячено управлінському 
обліку на підприємствах. Зокрема, варто виділити праці 
таких науковців, як: К.В. Безверхий [2], Л.В. Іванчен-
кова [3], Г.О. Ткачук [3], Н.М. Купріна [4], В.В. Панков 
[5], В.Ф. Несветайло [5], А.В. Погосова [6], І.Б. Садов-
ська [12], М.П. Попович [13], С.І. Головацька [13], 
О.В. Фоміна [15], Н.С. Хаймьонова [16], К.В. Шевчук 
[17]. Частково проблематика формування внутрішньої 
управлінської звітності розглянута у роботах [2–6; 
12–13; 15–17]. Разом із тим систематизація проблем, 
особливостей та сучасного стану впровадження управ-
лінського обліку на підприємствах відсутня. 

Формулювання цілей статті. Оскільки аналіз тен-
денцій управлінського обліку є одним з основних етапів 
його впровадження або вдосконалення, що дає змогу 
здійснити виокремлення першочергових проблем та 

сформувати пропозиції щодо їх усунення, то доцільно 
виділити сучасні особливості управлінського обліку 
підприємств пивоварної промисловості в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні впро-
вадження управлінського обліку в цілому залежить 
від можливостей фінансування підприємств власної 
діяльності. Фактично сьогодні на практиці під час 
складання управлінської звітності не дотримуються 
базові теоретико-практичні принципи: системності, 
обачності, перевірки у часі, якісної суттєвості, авто-
матизації та технологічності, гнучкості, оперативності, 
достовірності, професійного судження та інтегрованої 
інформаційної системи.

Н.М. Купріна [4] зазначає, що сьогодні розвиток 
управлінського обліку перебуває на етапі зародження 
інноваційних систем (системи калькуляції АВС, 
«точно в строк», стратегічний управлінський облік), 
де зовнішнє середовище є визначальним чинником 
впливу на його формування. 

При цьому провідною системою виступає страте-
гічний управлінський облік. В.В. Панков та В.Ф. Несвє-
тайлов [5] визначають стратегічний управлінський 
облік як такий, що спрямовується на підтримку стра-
тегічно орієнтованих рішень, тісно пов'язаний із рин-
ковою орієнтованою зовнішньою інформацією, яка має 
фінансовий і нефінансовий характер, спрямований не 
тільки на фіксацію конкретних трендів, тенденцій, а 
більше на відстеження трендів, тенденцій або суттєвих 
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змін, оперує плановими і прогнозними даними довго-
строкового характеру.

Стратегічний управлінський облік здійснюється 
на основі впровадження центрів відповідальності. 
Як зазначають М.П. Попович та С.І. Головацька [13], 
управлінський облік за центрами відповідальності на 
підприємствах пивоварної промисловості повинен 
функціонувати паралельно з традиційною системою 
бухгалтерського обліку і може бути впроваджений за 
умови, що на підприємстві чітко визначені сфери від-
повідальності й конкретизована відповідальність керів-
ників центрів відповідальності за результати роботи 

Дослідження особливостей управлінського обліку 
на підприємствах пивоварної промисловості доцільно 
здійснити на основі аналізу фінансової звітності, 
зокрема динаміки фінансування активів, кредитування, 
наявності стратегії, особливостей діяльності, потреби у 
плануванні, принципів ведення бухгалтерського обліку. 

Для аналізу інформаційного забезпечення управлін-
ського обліку на підприємствах пивоварної промисло-
вості доцільно проаналізувати динаміку нематеріаль-
них активів, адже саме ця стаття фінансової звітності 

свідчить про наявність програмного забезпечення, 
що дає змогу автоматизувати не лише бухгалтерський 
облік, а й управлінський. У бухгалтерському обліку 
нематеріальним визнається актив, який не має матері-
альної форми і може бути достовірно ідентифікований 
(п. 4 П(С)БО 8). Так, до НА належать право користу-
вання майном, авторське та суміжні з ним права, вклю-
чаючи права на комп'ютерні програми та бази даних (п. 
4 П(С)БО 8). Сьогодні підприємства використовують 
у роботі 1С.7 та 1С.8. При цьому остання версія про-
грамного забезпечення дає змогу паралельно з бухгал-
терським обліком вести управлінський облік [11]. 

Для дослідження особливостей управлінського 
обліку вибрано такі підприємства: ПАТ «Агрокомплекс 
«Хмiльникпродукт», ТОВ «Бердичівський пивоварний 
завод» (мале підприємство), ПАТ «Буський пивоварний 
завод» (мале підприємство), ПАТ «Оболонь» (велике 
підприємство), ПАТ «Карлсберг Україна» (велике під-
приємство), ПАТ «Сан ІнБев Україна» (велике підпри-
ємство), ПАТ «Опілля» (середнє підприємство). 

У табл. 1 відображено динаміку нематеріальних 
активів зазначених підприємств у 2013–2017 рр.

Таблиця 1
Динаміка нематеріальних активів підприємств пивоварної промисловості у 2013–2017 рр.

Актив 2013 2014 2015 2016 2017
2017 

 (на кінець 
року)

Темп росту, 
%

ПАТ «Оболонь» (велике підприємство)
Балансова вартість на 

початок року 15858 22498 36191 31005 9810 8337 -47,43

Первісна вартість на 
початок року 47102 56721 77190 80415 43114 43259 -8,16

Амортизаційні 
відрахування 31244 34223 40999 49410 -33304 -34922 -211,77

Знос 0,66 0,60 0,53 0,61 -0,77 -0,81 -221,70
ПАТ «Опілля» (середнє підприємство)

Балансова вартість на 
початок року 0 0 10 7 4 1 -

Первісна вартість на 
початок року 17 17 27 27 27 27 58,82

Амортизаційні 
відрахування 17 17 17 20 23 26 52,94

Знос 1,00 1,00 0,63 0,74 0,85 0,96 -3,70
ПАТ «Карлсберг Україна» (велике підприємство)

Балансова вартість на 
початок року 10940 16483 21932 23188 25945 27714 153,33

Первісна вартість на 
початок року 47059 61261 74567 86193 98694 111394 136,71

Амортизаційні 
відрахування 36119 44778 52635 63005 72749 83680 131,68

Знос 0,77 0,73 0,71 0,73 0,74 0,75 -2,13
ПАТ «Сан ІнБев Україна» (велике підприємство)

Балансова вартість на 
початок року 13522 10513 8729 6437 13064 16637 23,04

Первісна вартість на 
початок року 57106 61181 65885 68442 50917 56315 -1,39

Амортизаційні 
відрахування 43584 50668 57156 62005 37853 39678 -8,96

Знос 0,76 0,83 0,87 0,91 0,74 0,70 -7,68
Джерело: розраховано автором на основі річної фінансової звітності підприємств
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Підприємства пивоварної промисловості характе-
ризуються суттєвим зносом нематеріальних активів, 
що свідчить про потребу у придбанні нових інформа-
ційних систем або модернізації наявних. Незважаючи 
на скорочення зносу НА, підприємства потребують 
фінансування інноваційно-інформаційного складника 
розвитку управлінського обліку. 

У табл. 2 систематизовано особливості фінансової 
діяльності підприємств пивоварної промисловості в 
Україні, на основі якої можливо виділити особливості 
управлінського обліку. 

Обов’язки з ведення управлінського обліку на під-
приємствах (переважно на малих та середніх) покла-
дені на головного бухгалтера, фінансового директора 
або фінансову службу. Організаційна структура під-
приємств пивоварної промисловості є лінійно-функ-
ціональною (виробничі цехи, виробничі лабораторії, 
склади готової продукції, сировини, відділ бухгалтерії 
на чолі з директором). 

Основні ризики діяльності підприємств пивовар-
ної промисловості: сезонність, коливання курсу валют, 
купівельної спроможність населення. Конкуренція 
в галузі надзвичайно висока. Виокремлені особли-

вості діяльності підприємств пивоварної промисло-
вості свідчать про потреби в упровадженні та вдоско-
наленні стратегічного управлінського обліку, який 
дасть змогу вести оперативний, поточний, стратегіч-
ний облік витрат, доходів, собівартості продукції, що 
суттєво залежить від макроекономічних чинників та 
особливостей діяльності (закупівлі сировини, ціна на 
яку коливається залежно від ринкової кон’юнктури та 
курсу валют), прибутковості. 

Таким чином, для малих підприємств пивоварної 
промисловості можна виокремити такі особливості 
управлінського обліку:

– відсутність зовнішнього фінансування, стратегії 
розроблення, впровадження управлінського обліку в 
діяльність підприємств, що зумовлено першочерговою 
потребою в оновленні технологій виробництва продук-
ції на основі самофінансування;

– діяльність здійснюється на основі викорис-
тання лінійно-функціональних структур управління, а 
тому основними відповідальними особами за ведення 
управлінського обліку є керівник підприємства або 
головний бухгалтер. Відповідно покладення обов’язків 
щодо управлінського обліку на зазначених осіб зумов-

Таблиця 2
Особливості фінансової діяльності підприємств пивоварної промисловості в Україні

Підприємство Стратегія Фінансування 
діяльності

Динаміка 
нематеріальних активів

ПАТ «Агрокомплекс 
«Хмiльникпродукт» 

Вихід на міжнародні ринки збуту, 
розширення діяльності з виробництва 
пива, підтримання якості продукції, 
використання нових технологій у 
виробництві, розширення асортименту, 
досягнення 100% реалізація продукції 

Самофінансування

Відсутні НА, а тому 
відсутні інформаційні 
системи для ведення 

управлінського обліку

ТОВ «Бердичівський 
пивоварний завод» 

Вдосконалення технології виробництва 
для зменшення шкідливого впливу 
на зовнішнє середовище, збільшення 
обсягів виробництва та збуту продукції

За рахунок власного 
прибутку Відсутні НА

ПАТ «Буський 
пивоварний завод» 

Вдосконалення технологій виробництва 
та розроблення нових сортів продукції, 
проведення реконструкції обладнання, 

Самофінансування, 
відсутність зовнішніх 
джерел фінансування

ПАТ «Оболонь»

Розширення виробництва, 
впровадження інновацій, утримання 
позицій на ринку, забезпечення 
високої якості продукції та збереження 
навколишнього середовища, 
впровадження інноваційних та 
енергозберігаючих технологій

Капітальні інвестиції за 
рахунок власних коштів 

та кредитування

Позитивна динаміка НА, 
суттєвий знос НА

ПАТ «Карлсберг 
Україна»

Реалізація стратегії утримання 
ринкових позицій лідера, інвестування 
в розвиток діяльності, захист 
навколишнього середовища, 
впровадження продуктових інновацій

Самофінансування, 
короткострокове, 

довгострокове 
кредитування, випуск 

боргових цінних паперів

Позитивна незначна 
динаміка зростання НА.

ПАТ «Сан ІнБев 
Україна»

Збiльшення власної частки на ринку 
пива, впровадження ефективних 
технологiй продажiв та вдосконалення 
виробництва пива, пiдтримка 
соцiальних проектiв, спрямованих на 
розвиток вiдповiдального споживання, 
збiльшення прибутку

Самофінансування, 
короткострокове, 

довгострокове 
кредитування, випуск 

боргових цінних паперів

Не значна позитивна 
динаміка НА

ПАТ «Опілля» 
Впровадження нових технологій, нових 
видів продукції, патентів, збільшення 
обсягів продажів продукції

Самофінансування 
та короткострокове 

кредитування

Темпи зростання НА 
несуттєві

Джерело: складено автором
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лює недотримання принципу компетентності, своє-
часності, оперативності його реалізації. Відповідно, 
основним центром відповідальності є директор, що не 
відповідає сучасним тенденціям до встановлення цен-
трів відповідальності за окремими напрямами діяль-
ності та відділами підприємства;

– відсутність інноваційно-інформаційного склад-
ника, який має забезпечувати ведення управлінського 
обліку в сучасних ринкових умовах, відсутність фінан-
сування нематеріальних активів;

– планування діяльності здійснюється на основі 
історичних даних шляхом установлення цільових 
показників обсягів продажів (реалізації) продукції, 
виробництва, витрат та собівартості продукції. 

Управлінський облік середніх та великих підпри-
ємств характеризується:

– впровадженням систем управління (якістю про-
дукції, безпекою, екологічного управління);

– ухваленням стратегій розвитку діяльності, впро-
вадження інноваційних підходів до вдосконалення 
організаційних структур;

– реалізацією оперативного управління діяль-
ністю, оперативного, поточного та стратегічного 
управлінського обліку, формуванням внутрішньої звіт-
ності та планів, ухваленням стратегії розвитку, річних 
бюджетів, реалізацією та контролем бізнес-планів, 
розробленням та реалізацією поточних фінансових 
планів діяльності, забезпеченням роботи системи вну-
трішнього та зовнішнього контролю над діяльністю 
підприємств;

– створенням центрів відповідальності, що свід-
чить про початковий етап упровадження сучасних 
інноваційних підходів до управлінського обліку, 
який базується на використанні інформаційних сис-
тем та технологій, які дають змогу автоматизувати 
управлінський облік, у тому числі формування, 
розроблення управлінської звітності для цілей 
керівництва.

Варто відзначити, що у великих підприємствах не 
створено комітетів зі стратегічного планування або 
спеціального відділу, що може свідчити про існування 

центрів відповідальності за управлінський облік (ПАТ 
«Карлсберг Україна») [10, с. 29]. 

У табл. 3 відображено стан стратегічного управлін-
ського обліку залежно від напрямів та розміру підпри-
ємств пивоварної промисловості.

Із даних табл. 3 очевидно, що малі підприємства 
характеризуються низьким рівнем управлінського 
обліку, реалізацію якого переважно покладено на 
генерального директора або головного бухгалтера. 
На середніх підприємствах управлінський облік пере-
буває на етапі впровадження, при цьому обов’язки 
його впровадження та реалізації покладено на гене-
рального, комерційного, фінансового директорів та 
фінансову службу. Великі підприємства, незважаючи 
на достатньо високий рівень розвитку управлінського 
обліку, потребують упровадження служби (комітету) 
зі стратегічного планування та управління, адже 
обов’язки з розроблення та реалізації управлінських 
планів, формування управлінської звітності покла-
дено на фінансову службу, комерційного, фінансо-
вого директора. 

Дослідження проблематики формування внутріш-
ньої управлінської звітності на підприємствах пиво-
варної промисловості дало змогу виявити ключові 
проблеми: недотримання принципів складання вну-
трішньогосподарської звітності, відсутність інформа-
ційно-інноваційного забезпечення, слабкість докумен-
тації та регламентування, організаційно-методичних 
стандартів складання, невідповідність вимогам менедж-
менту, несвоєчасність подання, відсутність ефективних 
взаємозв’язків між суб’єктами звітності та недостатня 
ефективність бізнес-процесів.

Висновки. Управлінський облік малих підпри-
ємств пивоварної промисловості характеризується 
відсутністю зовнішнього фінансування, стратегії роз-
роблення, впровадження управлінського обліку в 
діяльність підприємств. Основними відповідальними 
особами за ведення управлінського обліку є керів-
ник підприємства або головний бухгалтер. Відсутній 
інноваційно-інформаційний складник управлінського 
обліку. Планування діяльності здійснюється на основі 

Таблиця 3
Стан стратегічного управлінського обліку залежно від напрямів  

та розміру підприємств пивоварної промисловості
Напрям Підприємство Відповідальні особи

Великі Середні Малі 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) *** *** **

Загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, генеральний директор, 

комерційний директор

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) *** ** -

Загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, генеральний директор, 

комерційний директор
Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу, або бюджету *** * - Генеральний директор, комерційний 

директор, головний бухгалтер
Реалізація оперативного, поточного та 
стратегічного управлінського обліку, 
формування внутрішньої звітності та 
планів

*** ** *
Генеральний директор, комерційний 
директор, фінансовий директор та 

фінансова служба, головний бухгалтер

Примітка: *** – управлінський облік за відповідним напрямом упроваджено на високому рівні (автоматизований, напіватома-
тизований); ** – управлінський облік за відповідним напрямом упроваджено на середньому рівні (напіватоматизований, розро-
блено форми управлінської звітності); * – управлінський облік за відповідним напрямом упроваджено на низькому рівні (впро-
ваджені деякі форми управлінської звітності, ведуться плани обсягів продажів); – управлінський облік за напрямом відсутній. 
Джерело: складено автором на основі річної фінансової звітності підприємств
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історичних даних шляхом установлення цільових 
показників обсягів продажів (реалізації) продукції, 
виробництва, витрат та собівартості продукції. 

Великі та середні підприємства пивоварної про-
мисловості характеризуються впровадженням систем 
управління, ухваленням стратегій розвитку діяль-
ності, впровадженням інноваційних підходів до вдо-
сконалення організаційних структур та управлінського 
обліку, затвердженням планів діяльності (бізнес-пла-
нів), затвердженням річного фінансового звіту або 
балансу, або бюджету, реалізацією оперативного, 

поточного та стратегічного управлінського обліку, фор-
муванням внутрішньої звітності та планів. 

Основними причинами низької ефективності 
управлінського обліку малих підприємств є відсутність 
зовнішнього фінансування та потреба в оновленні 
основних засобів для забезпечення розвитку техноло-
гічного складника діяльності. Причинами недостат-
ньої ефективності управлінського обліку середніх та 
великих підприємств виступають суттєвий знос нема-
теріальних активів, відсутність служби зі стратегіч-
ного управління та планування. 



160

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

УДК 336-044.372:005.936.3

Мулик Т.О.,
кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри аналізу та статистики,
Вінницький національний аграрний університет

Григораш М.В.,
магістр,

Вінницький національний аграрний університет

ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ  
ЯК СКЛАДНИК АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Мулик Т.О., Григораш М.В. Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник ан-
тикризової політики. У статті досліджено методику діагностики підприємства під час фінансової кризи, 
причини фінансової кризи, шляхи подолання кризи на підприємстві та наслідків її впливу. Розглянуто сут-
ність та поведінку фінансової кризи, мету розроблення та впровадження антикризової політики та її роль 
у забезпеченні подальшої діяльності підприємства, методи збереження платоспроможності підприємства в 
кризовий період.

Ключові слова: діагностика підприємства, фінансова криза, фінансовий стан, неплатоспроможність, ан-
тикризова політика.

Мулик Т.А., Григораш М.В. Диагностика предприятия во время финансового кризиса как состав-
ляющая антикризисной политики. В статье исследованы методика диагностики предприятия во время 
финансового кризиса, причины финансового кризиса, пути преодоления кризиса на предприятии и послед-
ствий ее воздействия. Рассмотрены сущность и поведение финансового кризиса, цель разработки и вне-
дрения антикризисной политики и ее роль в обеспечении дальнейшей деятельности предприятия, методы 
сохранения платежеспособности предприятия в кризисный период.

Ключевые слова: диагностика предприятия, финансовый кризис, финансовое состояние, неплатеже-
способность, антикризисная политика.

Mulyk T.O., Grigorash M.V. Diagnosis of the company during the financial crisis, as part of the anti-crisis 
policy. In the article the method of diagnostics of the enterprise during the financial crisis, causes of the financial 
crisis, ways to overcome the crisis in the enterprise and the consequences of its influence are investigated. The es-
sence and behavior of the financial crisis, the purpose of developing and implementing anti-crisis policy and its role 
in the future of the company. Methods of maintaining ability of the enterprise on the crisis period.

Key words: enterprise diagnostics, financial crisis, financial condition, insolvency, anti-crisis policy.

Постановка проблеми. На підприємстві, як у 
будь-якій цілісній соціально-економічній системі, час 
від часу виникають кризові процеси, які загрожують 
існуванню самої системи. Найбільш істотне значення 
у такій ситуації має подолання кризового стану під-
приємств, які формують первинну ланку національ-
ної економіки, адже кожне підприємство є частиною 
становлення економіки країни. Незважаючи на пози-
тивні зміни в економіці України протягом останніх 
років, світова фінансова криза негативно впливає на 
діяльність підприємств, що проявляється в їх неспро-
можності вести активну господарську діяльність, і 
викликає необхідність навіть припинення діяльності. 
Практика підтверджує, що все більша кількість під-
приємницьких структур потребує термінової допомоги 
в обґрунтуванні та розробленні механізмів запобігання 
банкрутству, що забезпечать керованість кризовими 
ситуаціями та процесами. 

Про це свідчать дані економічного банкрутства 
підприємств України, що розроблені сервісом моні-
торингу реєстраційних даних українських компаній 
OpenDataBot: станом на 2017 р. у процедурі банкрут-
ства знаходиться понад 2 тис. підприємств [1]. 

Основним методом упровадження антикризового 
механізму є фахова діагностика та наукове обґрунту-
вання механізмів антикризового управління діяль-
ністю, що допоможе кожному підприємству вийти 
переможцем у боротьбі з фінансовою кризою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню окремих питань теорії та методики діагнос-
тики підприємства під час фінансової кризи, сутності 
фінансової кризи, наявності ресурсів для розроблення 
та впровадження антикризової політики присвячено 
роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: 
Л.В. Височіна, З.Б. Литвин, Т.О. Мулик, Ю.І. Сергєєва, 
О.В. Цвєтнова. Разом із тим ця проблема є недостатньо 
розкритою і потребує додаткового вивчення.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
дослідження є формування методики та розгляд сут-
ності діагностики підприємства під час фінансової 
кризи та шляхів її подолання.

Виклад основного матеріалу. Фінансова криза є 
звичайним станом підприємства, що потребує негай-
них дій із боку керівництва. Очевидно, що необхідність 
захисту підприємства від наслідків фінансової кризи 
пояснюється її сутністю та інтенсивністю впливу. Це 
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поняття є відносним і має здатність окреслювати різно-
манітні ситуації, що виникають на підприємстві. Проте 
в розумінні кризи велике значення мають не тільки 
причини, а й сама суть фінансової кризи.

Фінансова криза підприємства – це позаплановий 
процес обмеженої діяльності й обмежених можливос-
тей впливу на фінансові відносини з непрогнозова-
ними результатами, який загрожує подальшому розви-
тку і існуванню підприємства. На практиці з кризою, 
як правило, ідентифікується загроза неплатоспромож-
ності та банкрутства підприємства, його діяльність у 
безприбутковій зоні або відсутність потенціалу для 
успішного функціонування [2, с. 59].

Причини фінансової кризи можуть бути різноманіт-
ними: загальний економічний спад ринку, зростання 
рівня інфляції та державного боргу, що послаблює 
роботу держави з підприємцями, відсутня стратегія 
розвитку підприємства, непродуктивна робота праців-
ників підприємства тощо.

Конкурентна ситуація, в якій підприємства здій-
снюють свою господарську діяльність будь-якої форми 
власності та галузевої орієнтації, здебільшого є неста-
більною, непрогнозованою й абсолютно незахищеною 
від впливу несприятливих зовнішніх чинників. Під-
приємство зовсім беззахисне в необмеженому конку-
рентному просторі, що може призвести до кризових 
наслідків.

Проводячи діагностику підприємства під час фінан-
сової кризи, по-перше, потрібно дослідити стан еконо-
міки в країні. За даними досліджень, в Україні з 2014 до 
2017 р. стан інфляції зменшився (рис. 1), але рівень 
державного боргу України зріс, що може впливати на 
стан економіки, занепад ринку, відсутність дотацій та 
регулятивних змін організації підприємницької діяль-
ності (рис. 2).

Обсяг іноземних капітальних інвестицій в Україну 
в січні-вересні 2017 р. становив 4 млрд. 790,4 млн. грн., 
що в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2016 р., 
повідомляє Державна служба статистики (Держстат). 
Водночас інвестиції з держбюджету в січні-вересні 
2018 р. зросли у 2,6 рази – до 5 млрд. 271,6 млн. грн., 
із місцевих бюджетів – збільшилися в 1,9 рази, до 
17 млрд. 420,9 млн. грн. Переглянувши інформацію, 
представлену на рис. 1 та 2, можна побачити, що Укра-
їна ще й досі оговтується та не вийшла з кризи після 
довготривалої депресії [3].

Усі чинники, які спричиняють фінансову кризу, розді-
ляють на зовнішні та внутрішні. Для того щоб зрозуміти 
справжні причини фінансової кризи на підприємстві, 
внутрішні чинники треба розглядати більш детально, що 

дасть змогу розробити оптимальну програму дій щодо 
виходу з кризи для конкретної ситуації [4].

Фінансову кризу потрібно розглядати як явище, що 
виникло в процесі довготривалої неправильної діяль-
ності підприємства. Можна виділити такі чотири осно-
вні стадії фінансової кризи:

– зниження використання капіталу підприємством;
– зменшення розміру прибутку;
– поява збитків на підприємстві;
– зниження рівня платоспроможності підприємства.
Для подолання фінансової кризи на підприємстві 

потрібно розробити антикризову стратегію.
Ю.І. Сергєєва виділяє такі основні етапи антикри-

зової стратегії:
• формування інформаційної бази механізму вияв-

лення та подолання фінансової кризи;
• діагностика фінансового стану підприємства;
• аналітична обробка результатів розрахунків;
• формування антикризової програми;
• упровадження антикризових заходів;
• перевірка ефективності реалізації антикризових 

заходів [5, с. 49].
Для того щоб оцінити стан підприємства під час 

фінансової кризи та її наслідки, доцільно проводити 
діагностику фінансового стану.

Фінансовий стан – це складний показник харак-
теристики діяльності підприємства за певний період, 
що відображає ступінь забезпеченості підприємства 
фінансовими ресурсами, раціональності їх розмі-
щення, забезпеченості власними оборотними коштами 
для своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної гос-
подарської діяльності в майбутньому [6].

Діагностика включає у себе розпізнавання відхи-
лень параметрів ситуації від нормальної, виявлення 
симптомів кризової ситуації, оцінку ймовірних ознак 
загрози кризи; встановлення причинно-наслідкових 
зв'язків і прогнозування можливих напрямів розвитку 
кризи за параметрами можливих утрат, можливості 
збитків і рівня дефіциту часу для виходу з кризової 
ситуації; визначення й оцінку чинників, які впливають 
на розвиток кризової ситуації, встановлення їх взаємо-
зв'язку і взаємозалежності [7, с. 155].

Бізнес-діагностика може проводитися як аналіти-
ками планово-аналітичних служб самих підприємств, 
так і залученими консультантами, що гарантують 
більшу ступінь незацікавленості в результатах прове-
деної діагностики. 

Під час діагностики можливе використання рів-
них методів, що розширить межі дослідження. Осно-

Рис. 1. Інфляція (споживчі ціни)  
в Україні з 2014 по 2017 р. [3]

Рис. 2. Державний борг України  
з 2014 по 2017 р. [3]
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вними можуть стати методи експертних оцінок, метод 
порівнянь та балансовий метод. Під час упровадження 
антикризової політики найкраще вони працюватимуть 
у тандемі. 

Сутність цих основних методів полягає в обґрун-
туванні та оцінці показників господарської діяльності 
для з'ясування та виміру їхнього взаємного впливу.

Розглянемо рух показників платоспроможності та 
ліквідності підприємства під час нормальної діяль-
ності та кризи на прикладі приватного сільськогос-
подарського підприємства «Україна», що займається 
виробництвом сільськогосподарської продукції та про-
тягом останніх років має позитивні фінансові резуль-
тати своєї діяльності (табл. 1).

Як видно з даних табл. 1, показники підприємства 
під час кризи 2011 р. значно відрізняються від показни-
ків нормальної діяльності в 2015–2017 рр. Коефіцієнт 
автономності під час кризи 2011 р. становив 0,12, що 
в три рази менше від показника 2015 р. Проте зросли 
показники фінансових ризиків для підприємства в 
2011 р., що свідчило про фінансову кризу для підпри-
ємства та загрозу банкрутства і великих матеріальних, 
грошових утрат. Зменшилися показники фінансової 
залежності на 0,3 порівняно з 2015 р., ліквідності та 
рентабельності – в два рази порівняно з 2017 р., що є 
позитивним для діяльності підприємства і свідчить, що 
воно досить швидко вийшло зі стану кризи з 2011 р. 
Коефіцієнт придатності основних фондів, що показує 
частку основних засобів, придатну для експлуатації 
в процесі господарської діяльності, у 2011 р. був від-
сутній, адже основні засоби були продані для покриття 
збитків ПСП «Україна». Таку ж ситуації можемо спо-
стерігати стосовно руху показника «коефіцієнт зносу 
основних засобів»: жоден наявний основний засіб не 
зміг переносити свою вартість частково на готову про-
дукцію, яка була відсутня.

Наступним етапом є аналітична обробка результа-
тів розрахунків, тобто після здійснення розрахунків 
руху показників діяльності аналітиками проводиться 
аналіз поточного стану підприємства та визначення 
можливих причин такого стану діяльності, а саме уточ-
нюють та аналізують причини і вносять рекомендації 
щодо поліпшення стану діяльності.

Основною метою діагностики підприємства в умо-
вах кризи є оцінка фінансового стану та розроблення 
заходів, спрямованих на швидке відновлення плато-
спроможності та достатнього рівня фінансової стій-
кості підприємства, що забезпечить його вихід із кри-
зового фінансового стану. З урахуванням цієї мети на 
підприємстві розробляється спеціальна програма анти-
кризового фінансового управління, що й є наступним 
етапом антикризової стратегії.

Антикризова програма може стати для підпри-
ємства кардинальними змінами, новими формами та 
методами організації та впровадження діяльності й 
повинна бути спрямована на подолання причин та 
наслідків кризи. 

Доцільним буде створення антикризового центру 
для вирішення всіх організаційних питань, аналізу 
наявної ситуації на підприємстві, розроблення анти-
кризової програми, де передбачено планові показники, 
методи, якими вони мають досягатися, ресурси на їх 
здійснення, відповідальні особи [5, с. 49].

Програма повинна включати заходи щодо збере-
ження платоспроможності та мінімізації втрат від 
фінансової кризи, основою яких може стати:

– скорочення витрат;
– закриття відділів фірми;
– звільнення персоналу;
– скорочення виробництва і збуту.
Найбільш ефективною є наступальна тактика, яка 

поряд з економними та ресурсозберігаючими заходами 
передбачає:

• активну маркетингову політику;
• політику більш високих цін;
• зростання витрат на реорганізацію виробництва 

за рахунок його модернізації, оновлення основних 
фондів, використання перспективних технологій;

• використання наявних резервів підприємства.
За дослідженнями І.Б. Луцика, впровадження захо-

дів із виходу з кризи включає підтримку процесів 
оновлення; підвищення рівня керівництва фірмою; 
налагодження групової роботи антикризових команд; 
неперервний контроль і оцінку ходу робіт та їх резуль-
татів; забезпечення необхідного рівня згуртованості 
персоналу [8, с. 87]. 

Таблиця 1
Показники оцінювання ліквідності і платоспроможності ПСП «Україна» за 2016–2018 рр.

№ Показники
Роки Відхилення 

(+, -)

Під час 
фінансової 

кризи

2015 2016 2017 2017 р. до 
2015 р. 2011 р.

1 2 3 4 5 6 7
1 Коефіцієнт автономності 0,30 0,47 0,61 0,31 0,12
2 Коефіцієнт фінансової залежності 2,54 2,11 1,64 -0,9 2,65
3 Коефіцієнт фінансового ризику 1,6 1,11 0,64 -0,96 1,9
4 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,09 0,007 0,1 0,01 -
5 Коефіцієнт ліквідності ( загальний) 0,35 0,57 0,98 0,63 0,3
6 Коефіцієнт рентабельності госп. діяльності 0,09 0,25 0,32 0,23 0,001
7 Коефіцієнт окупності виробничих витрат 0,97 0,75 0,67 -0,3 -
8 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,39 0,39 0,21 -0,18 -
9 Коефіцієнт придатності 0,61 0,61 0,79 0,18 -

Джерело: складено автором на основі звітності підприємства
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Висновки. Отже, діагностика є основним етапом 
антикризової політики на підприємстві, що дає змогу 
повною мірою оцінити фінансовий стан та спрогнозу-
вати майбутнє діяльності господарської одиниці. Реа-
лізація антикризової програми повинна базуватися на 
дослідженнях, що були здійсненні аналітиками. Роз-
криття природи, змісту і механізмів розвитку кризи 
на рівні підприємства дало змогу виділити автор-
ські характеристики, властиві кризі як економічному 
явищу, та методики діагностики цього явища:

1. Криза має ланцюговий характер, адже підприєм-
ство як цілісна система характеризується органічною 
взаємодією всіх елементів, тобто криза, що виникла в 
одному з її елементів, має вплив на всі підрозділи під-
приємства; причиною кризи могла стати неправильна 
діяльність однієї ланки, що розповсюджувалася.
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2. Криза може бути керованою. У визначеному 
ступені розвиток кризи можна прискорювати, випе-
реджати, згладжувати, відсувати, тобто керувати нею. 
У ході вчасно проведеної діагностики як на етапі анти-
кризової політики на підприємстві будуть визначені 
основні причини проявів кризи та наслідки, що дасть 
змогу керівництву вчасно відреагувати на неї.

3. Криза має межу керованості. У процесі будь-якої 
кризи існує момент часу, після настання якого будь-
які антикризові заходи виявляються неефективними. 
Іншими словами, для подолання кризової ситуації 
застосування антикризових заходів доцільно та еконо-
мічно виправдано тільки до настання цього моменту 
часу – межі керованості [9]. Отже, чим раніше буде 
проведена діагностика та розроблена антикризова про-
грама, тим краще для підприємства.
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Formulation of the problem. The restaurant business 
in the world is one of the most profitable. According to 
statistics, the average cash cycle invested in a restaurant 
is 5-6 times faster than investments invested, for example, 
in the clothing store. In countries of Western Europe, the 
USA, and Japan, there was recorded an increase of cus-
tomers’ costs spending on activities exactly in restaurants. 
Nowadays the market for catering business enterprises’ 
services is constantly expanding and changing under the 
influence of various factors of the internal and external 
environment. Tastes, preferences, and solvency of consum-
ers are directly dictating changes about various concepts 
of catering business enterprises’ organization in the local 
market, which on the one hand provides the support one 
another, on the other hand – creates a competitive environ-
ment that promotes quality improvement, attracting more 
consumers and, as a result, to increase profits. Free space 
(“anti-café”, “time-café” or “time clubs”) is a totally new 
format of establishments in the current development of 
catering business enterprises in Ukraine.

The relevance of the research topic is the dynamic 
development of the Ukrainian catering business enter-
prises, which is determined by the intensification of com-
petition between food establishments, the emergence of 
new formats of institutions organization, and the use of 
innovative approaches to their action; the choice of the tax-
ation system and accounting aspect of provided services.

Actual scientific research and issues analysis. Fun-
damental aspects of the development of catering business 
enterprises in Ukraine have been reflected in the works 
of: A. Usina, T. Kononenko, N. Polstiana, I. Khvalina, 
O. Ivanik, H. Munin, A. Zmiiov. The tendencies of catering 
business enterprises’ development were studied by many 
scientists, in particular, they were covered in the scientific 
and methodological works of I. Volkova, O. Zavadynska, 
L. Kotsiuba, M. Malska, M. Peresichnyi, P. Putsentailo, 
H. Piatnytska, J. Walker in industry periodicals and Internet 
publications. The other aspects of organizing the activity of 
new formats at catering business enterprises were investi-
gated by A.A. Hradil, N.V. Yazvinska, E.Iu. Semenenko, 
E.A. Kukhta, N.P. Skryhun, L.V. Kapynus, T.V. Livoshko, 
S.M. Savchenko, K. Snihur, V.Ia. Brych.

Without diminishing the significance of the existing 
achievements in this problematic, some of its aspects, in 

particular, the current state, development trends, and the 
peculiarities of accounting in the institutions of new for-
mats, require further scientific analysis and study, which 
was defined as the purpose of this article.

The research objective. The purpose of the study was 
to investigate organizational and accounting aspects of the 
development of catering business enterprises’ new formats 
in different countries of the world and to offer recommen-
dations on an adaptation of this format of establishments to 
modern conditions in the domestic market.

The statement of basic materials. In times of fast and 
incessant changes, we strongly reject outdated stereotypes. 
A variety of “anti-” creates as opposed to them. And, for a 
wonder, this prefix very often points to the positive devel-
opment of the phenomenon to which it is added. The term 
“coworking” is borrowed from English and literally means 
“working together”. Coworking is a relatively new model 
of people’s work organization with different types of occu-
pations in the common space.

Historically the definition of coworking is an approach 
to the people’s work organization with different types of 
occupations in the common space; narrowly it is a similar 
space, a collective office [6]. Another definition – is the 
form of self-organization, the community of free people 
of any professions and status, united in one space to per-
form some of its work [7]. T. V. Livoshko interprets the 
concept of “coworking” a little bit differently: “Cowork-
ing is a model of work where employees remain free and 
independent and use free space for their activities” [10]. 
According to O. I. Pasternak and M. O. Karpyak, “cowork-
ing is a new ecosystem, a network of people united ideas, 
new technologies, and creativity” [11, p. 21].

Thus, according to the given definitions, the cowork-
ing is a free space where a person wants to develop, work, 
invest, relax, get acquainted with new people, form a team 
of specialists-like-minded persons, develop their own busi-
ness. Having analysed the approaches to the definition of 
“coworking” we propose to interpret it as a centre that con-
tains everything necessary for comfortable work, as well as 
facilitates informal communication and rest.

The historical aspect of the emergence of coworking 
suggests its emergence in the USA in the middle of two 
thousand years. The first coworking centre was organized 
by an American software developer with freelancers in 
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2005. Since then, this phenomenon has become increas-
ingly popular in the world. And for today in Ukraine, there 
are about 23 coworking centres [1]. In Milan, in particular, 
such a form of work is so popular that the number of such 
establishments is growing rapidly, and the City Council 
compensates post facto the payment of a workplace for 
coworking to those who wish [8]. Ivashina L.L. accents 
that every year the demand for banquet service is grow-
ing, which makes this business area highly attractive. The 
catering market in Ukraine has been developed only by 
3-5%, and its capacity is estimated at 72 million UAH. The 
main consumers of catering services in Ukraine are cor-
porate clients; their share is about 70% [3, p. 315]. How-
ever, in spite of the success of the implemented projects, 
they are still quite small in Ukraine. As for the cowork-
ing, the most of them are in Kyiv (28 coworking spaces as 
of 2017, 35 – as of 2018). Among other cities, leaders are 
Kharkiv, Odesa, Lviv, and Dnipro. Coworking spaces are 
also appearing in smaller cities 
such as Ternopil, Zhytomyr, Mar-
iupol, Chernivtsi, and Cherkasy. 
In 2018, their total number varies 
from 48 to 61 objects according 
to various sources. That is, we 
can state the tendency spread not 
only in large cities [9].

Young people, students or 
novice specialists need a place 
where they could spend time 
in an interesting and diverse 
way without spending too much 
money (because scholarships and 
salaries are not too high).

All this led to the creation of 
a new format establishment in the 
post-Soviet countries – anti-café. 
Legally, the main provisions con-
cerning the activities of catering 
business enterprises are set out in 
the order of The Ministry of Eco-
nomic Development and Trade 
of Ukraine “Order on Approval 
of the Rules of Work of Cater-
ing Business Enterprises” as of 
24.07.2002; DSTU “National 
Standard of Ukraine. Establish-
ments of the catering trade. The 
classification” as of 1.07.2004; 
the International Standard Indus-
trial Classification of All Eco-
nomic Activities (ISIC) of the 
UN 5520, and in other DSTU, 
GOST, TU.

It should be noted that these 
normative documents determine 
the general aspects of activ-
ity in the sphere of the restau-
rant industry and the division 
of catering business enterprises 
by types. The general classifica-
tion of catering business enter-
prises is provided in DSTU 
4281: 2004 “National Standard 
of Ukraine. Establishments of the 

catering trade. Classification” dated 1.07.2004. And it’s 
based on a set of requirements for the:

– the range of products;
– level of service and provided services [5].
The definition of a “café” is interpreted as an “estab-

lishments of the catering trade with a wide range of simple 
dishes, confectionery and beverages, which uses self-service 
or waiter services” and is allocated to a separate group in 
item 4.1 “Sale of food and drinks, usually intended for con-
sumption on a place with or without entertainment shows” 
and has an extended classification: 4.1.2 cafes; 4.1.2.1 cof-
fee shop; 4.1.2.2 cafe-bar; 4.1.2.3 café-bakery; 4.1.2.4 tea 
salon; 4.1.3 cafeterias; 4.1.4 snack bar; the tavern [5].

We reckon that the existing classification of restaurant-
type facilities does not take into account all formats that are 
currently common among modern youth. We have offered 
to widen and complete the classification features of the 
cafe according to the criteria presented in Fig. 1. The new 

Fig. 1 The main features of the cafe classification
Source: systematized for [1, 3-4]
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format of catering business enterprises as anti-café should 
be distinguished in the general classification of types of 
cafes by the form and interests of customers.

It should be mentioned that anti-cafe is a new format of 
catering business enterprises. Therefore, there is no single 
approach to defining this concept among scholars involved 
in the organization and accounting of service provision in 
these type institutions. There is a widespread view, accord-
ing to which the anti-café is a type of public institutions 
with social direction, the main characteristic of which is a 
payment, first of all, for the spent time [4, p. 5; 12, p. 164].

Considering different approaches to the definition of 
new format institutions, we came to the conclusion that 
anti-cafe, coworking, open-space are a popular type of 
public institution, whose idea is that visitors pay for their 
stay in it, the cost of which includes additional services: 
treatments, entertainment, Wi-Fi, TV, games, press, events.

Based on the above, we have identified the basic func-
tions of anti-cafe (Fig. 2).

Scientist’s researches suggest that in September 
2017 10,994 food companies operated in the six largest cit-
ies of Ukraine (Kyiv, Lviv, Odesa, Kharkiv, Zaporizhzhia, 
and Dnipro). The largest part belongs to institutions such 
as cafes and restaurants – 46% (5,009 units). The facili-
ties in the fast food category are slightly lower – 40% 
(4 427 units), the part of bars, pubs, and nightclubs is the 
lowest – 14% (1,558 units) [9].

In terms of cities, the largest number of catering busi-
ness enterprises is in Kyiv, which by this indicator almost 
in 2.5 times outstrips Kharkiv and Odesa, more than four 
times – the Dnipro and almost in 10 times – Zaporizhzhia. 
It is interesting that Lviv, which is considered one of the 
centres of gastro-tourism in Ukraine, also lags far behind 
the capital and has only 1 294 catering establishments 
[2, p. 72-73].

The average daily flow in institutions of a new format 
is about 25 people, and the average duration of one client’s 
stay in an anti-cafe is 3 hours. The age category of anti-cafe 
visitors ranges average from 16 to 40 years [13, p. 103].

One of the most important strategic tasks of anti-cafe 
management is to identify the accounting policies. We 

think that coworking is actually “renting” workplaces 
(offices and/or office equipment).

During the study, we determined that, as in Ukraine 
and in the world, there are a number of restaurant business 
establishments, which are positioned as anti-cafes without 
complying with the above criterion. We made a compara-
tive characteristic of the formats of the café in Table 1.

The research of the new format institutions in Kharkiv 
showed that the terms of such “lease” can vary in the range 
from several hours to several years, depending on the needs 
of a specific “tenant”.

We have proposed a clear definition of such concepts 
as “landlords” (coworking centres) – they are owners of 
coworking offices that provide coworkers with work-
places for a certain period of time and for a fee and “ten-
ants” (coworkers) are individuals or legal entities who 
rent coworking offices to carry out there their work. In our 
opinion, it is quite possible to formalize the rent of work-
place through a lease agreement. Therefore, the subject of 
the lease can be a thing, which according to Part 1 of Art. 
760 of the Civil Code of Ukraine is defined individually 
and preserves its original appearance at repeated use [14].

We think that in the accounting system the lease transac-
tions about the leasing of non-current assets such as prem-
ises, computers, tables, chairs, etc., shall be reflected on the 
accounts of class 1 “Non-current assets” and used the basic 
provisions of Ukrainian Accounting Standard 14 “Leases” 
[15]. The transfer of property to lease should be reflected 
only in the analytical account. This form of organization of 
work allows coworkers to optimize their costs.

Conclusions and perspectives for future research. 
Analysing the current trends in the restaurant industry 
in Ukraine, it can be argued that recently so-called free 
or creative spaces appeared, they often call themselves 
“coworkings”, “anti-café” or “smart café”. The main 
advantages of the new format of catering business enter-
prises are that visitors pay for their stay in it, the cost of 
which includes additional services. The legal and account-
ing policies of coworkings haven’t different from leasing 
or rent. This form of work organization allows coworkers 
to optimize their costs.
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Fig. 2 The basic functions of anti-café
Source: author’s development
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Table 1
The major differences of anti-cafe from the usual café

Feature The format of the institution
Cafe Anti-cafe

1 Definition The catering and relaxation establishment, 
it is similar to a small restaurant, but with a 
limited, compared to a restaurant, assortment.

Visitors pay for their stay in it, the cost includes 
additional services: dining, entertainment, 
Wi-Fi, TV, games, events.

2 Design and overall 
atmosphere

Depend on the concept of the institution, 
pricing policy, and target audience.
The appropriate atmosphere is created (business 
style, romantic, thematic direction, etc.).

The design: one large hall or several diverse 
zones with a cosy, simple interior in which 
visitors move freely. The atmosphere of home 
comfort.

2 Target audience Men and women of all age groups. The level 
of earnings – medium, high. Visitors attend 
cafes for lunch breaks, holidays, during 
weekends, for meetings, relax with friends, 
work.

Men and women aged between 17 and 45 
(young people). The level of earnings is 
low to medium. Visitors attend an anti-cafe 
after studying/working with friends for 
communication, games, training, and work.

3 Location Stationary – in separate buildings, more often 
inside (on the first floors) or an annex to them; 
street – in separate buildings or near roads; 
seasonal cafes – near the sea, mountains, etc. 
Outdoor Cafe.

Anti-cafes are located outside the city centre, 
near the target audience (student towns), near 
educational institutions.

5 Loyalty system Depending on the type of cafe (it is possible 
to drink alcoholic products that are bought at 
the institution or brought with them). There 
are special places for smoking.

It is not forbidden to bring your food, so you can 
celebrate your birthday. But drinking alcoholic 
drinks and smoking is prohibited.

4 Payment for services Payment is for ordered meals. Pricing policy 
depends on the specifics and class of the 
institution.

Only the time of stay is paid. The price includes 
tea, coffee and sweets for tea.
There are no discounts, even if the family 
arrives. In some establishments, there is ice 
cream, pizza, pies for an additional fee.

The disadvantages of the existence of institutions of the 
new format are: the lack of definition of such a concept in 
the law; control by the controlling bodies (concealment of 
labour relations, the activity of a foreign economic entity 

without registration in Ukraine, evasion of taxes, etc.). In 
our opinion, existing shortcomings can be eliminated if 
activities are carried out within the framework of legisla-
tive norms and activities.
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Kostynets V.V. Blockchain-technology in tourism and information threats implementation. The article is 
devoted to the analysis of information threats to the implementation of the blockchain-technology in tourism. The 
author investigates global intermediaries, who conduct their activities on the online-market of tourist services. There 
are highlighted the peculiarities of the use of blockchain on the market of tourist services. There are determined the 
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Постановка проблеми. Провідний постачальник 
технологій для індустрії туризму і подорожей Sabre 
Corporation (NASDAQ: SABR) у квітні 2018 р. опубліку-
вав новий технологічний прогноз Emerging Technology 
Report-2018, підготовлений дослідницьким підрозділом 
Sabre Labs. У цьому звіті розглядаються перспективи 
інноваційних технологій та їхній вплив на туризм у 
наступному десятилітті. Головними трендами 2018 р. в 
туризмі стали автоматизація і блокчейн [1]. Саме блок-
чейн як інноваційна технологія відкриває нові можли-
вості для суб’єктів економічної діяльності, у тому числі 
для учасників ринку туристичних послуг. Таким чином, 
проведення аналізу можливостей реалізації технології 
блокчейн у туризмі, а також інформаційних загроз її 
використання є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню використання технологій блокчейн в еко-
номіці присвячено публікації переважно зарубіж-

них учених, серед яких: Д. Аксенов [2], П. Вінья [3], 
Р. Воттенхофер [4], А. Купріков [2], С. Корчагін [5], 
М. Кейнсі [3], Б. Марр [6], А. Меньщиков [7], Д. Мигу-
нов [8], І. Савельєв [9], К. Скіннер [10], М. Свон [11], 
Д. Тапскотт [12], А. Тапскотт [12] та деякі інші. Попри 
це маловивченою лишається проблема використання 
блокчейн на ринку туристичних послуг, із чим і пов’я-
зана актуальність дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є аналіз інформаційних загроз реалізації технології 
блокчейн у туризмі.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у світовій 
туристичній галузі домінують кілька глобальних посе-
редників, які поділили між собою ринок дистрибуції 
туристичних послуг:

1. GDS (Global Distribution Systems): Amadeus, Sabre, 
Travelport – глобальні системи дистрибуції, Інтернет-
майданчики B2B, які з'єднують постачальників турис-
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тичних послуг з їх продавцями (агентами). GDS дають 
змогу компаніям-постачальникам завантажити у свої 
бази даних актуальну інформацію про номерний фонд, 
авіарейси, доступні квитки, оренду автомобілів, нала-
штувати логіку і розклад, а агентствам – переглядати 
цю інформацію, здійснювати бронювання, проводити 
оплату. Як правило, GDS стягують абонентську плату 
за доступ до своєї інформаційної системи. З поста-
чальників – для розміщення ресурсів, з агентів – для 
бронювання. Комісія з бронювань також не виключена. 
Таким чином, це додаткові витрати, які істотно підви-
щують вартість туристичних послуг, адже готелі й авіа-
компанії закладають їх у ціну.

2. OTA (Online travel Agencies): Priceline, Expedia – 
Інтернет-турагентства, які відомі всім, це гіганти світо-
вого туристичного ринку типу Booking.com, Expedia.
com і т. д. Онлайн-турагентства, про які йдеться, – це 
маркетплейси, передусім, для готелів. Вони з'єднують 
готель із кінцевим споживачем – туристом (тоді як 
GDS – з агентами), виконуючи функції продавця і стяг-
нення комісії за бронювання. Багато OTA самі пара-
лельно підключаються до GDS для доступу до авіа-
квитків і оренди автомобілів, щоб продавати їх на своїх 
сайтах (наприклад, Booking.com). OTA, як і GDS, надає 
готелям інструменти для управління номерним фондом.

У світі існує два провідних OTA: Priceline та Expedia. 
Booking належить Priceline, також як і Kayak, Agoda і 
Momondo, а, наприклад, Orbitz належить Expedia. ОТА, 
усвідомлюючи своє домінуюче положення і відсутність 
реальної конкуренції, встановлюють свої правила на 
ринку туристичних послуг. ОТА заробляють на комі-
сії 10–30% із бронювання, коли споживач туристичних 
послуг безпосередньо бронює готель на сайті (напри-
клад, Booking.com). ОТА зобов'язують готелі надавати 
їм мінімальну ціну за номер – так званий «паритет кур-
сів», – нижче якої готелі не можуть продавати номери 
ні на своїх сайтах, ні оффлайн. За порушення – штрафи 
і відключення. Своєю чергою, сьогодні ОТА – осно-
вний канал збуту для багатьох. У результаті споживачі і 
на інших сайтах отримують штучно завищену вартість, 
як і у випадку з GDS.

3. Channel Managers («менеджери каналів») – це 
інформаційні системи – своєрідні шлюзи, які підклю-
чаються по API до безлічі OTA і GDS, вони дають 
змогу готелю управляти каналами продажів і номер-
ним фондом з одного місця і надають зручні інтер-
фейси для управління замовленнями. Як правило, один 
готель представлений відразу на безлічі онлайн-тура-
гентствах, а також його номерний фонд розміщений 
одночасно в декількох GDS. Керувати бронюванням, 
оплатами, уникаючи овербукінгу, в десятках інтерфей-
сів нереально, для цього й існують Channel Managers. 
Вони також вносять свою комісію у ціну номерів, але 
на відміну від GDS і OTA вона не така суттєва. Channel 
Managers – більш прогресивні й інноваційні компа-
нії, конкуренція мотивує їх розвиватися, збільшувати 
охоплення майданчиків для розміщення, швидкість 
обробки замовлень, пропонувати готелям безліч корис-
них функцій, таких як інтегровані CRM, віджети бро-
нювання тощо. Конкуренція стримує їх від необґрунто-
ваного підвищення цін.

GDS – монополісти, які усвідомлюють залежність 
готелів з авіакомпаніями від своїх інформаційних сис-
тем, із чим пов’язана відсутність інновацій, які, своєю 

чергою, дали б змогу GDS надати кращі сервіси поста-
чальникам, що допомогло б знизити витрати, оптимі-
зувати заповнюваність номерів і рейсів, економити на 
курсах валют. У кінцевому підсумку споживачі отри-
мали б найкращу якість послуг за нижчими цінами. 

Організацію ринку дистрибуції готельних номерів 
схематично наведено на рис. 1.

ОТА більш інноваційні, ніж GDS, вони конкуру-
ють за туриста в онлайн-просторі, оптимізують сайти, 
роблять мобільні додатки, купують стартапи (які в під-
сумку й перетворюються на ще один дочірній бренд і 
створюють ілюзію вибору для туриста). Попри це вся 
конкуренція між найбільшими ОТА зводиться до зма-
гання маркетингових бюджетів та ставок за кліки в 
Google. Так, тільки в 2017 р. Priceline витратила більше 
$3,5 млрд. на контекстну рекламу, а маркетинговий 
бюджет Expedia виріс на мільярд доларів із 2016 р. – до 
$4,37 млрд. [7].

Стартапи і молоді IT-travel-компанії могли б скласти 
конкуренцію OTA і GDS як альтернативний канал збуту, 
запропонувавши постачальникам більш якісні сервіси 
з меншою комісією. Як наслідок, споживачі отримали 
б більш низькі ціни і більш релевантні пошукові видачі 
(наприклад, найбільш оптимальні комбінації перельо-
тів). Водночас створити свою глобальну систему дис-
трибуції або онлайн-турагентство світового рівня і при 
цьому запропонувати невелику комісію є неможливим 
завданням для нової компанії. Таким чином, монополія 
GDS і гігантів онлайн-бронювання обмежує розвиток 
інноваційних рішень у туризмі, передусім на ринку 
дистрибуції туристичних послуг.

На думку низки практиків світового туристичного 
ринку, демократизація та інноваційність сфери туризму 
пов’язані з використанням блокчейну – децентралі-
зованої бази даних, де пристрої, на яких зберігається 
загальна інформація, не підключені до загального єди-
ного сервера, тобто вся інформація у цій базі зберіга-
ється у вигляді списку упорядкованих записів (блоків), 
кожна з яких несе в собі інформацію про час створення 
блоку і посилання на попередній запис. Тому навіть у 
разі зміни останнього запису вихідна інформація не 
може бути втрачена. Суть блокчейн-платформи броню-
вання туристичних послуг у тому, щоб створити сво-
єрідну відкриту глобальну систему дистрибуції, яка 
керувалася б спільнотою всіх учасників, а не одноо-
сібно власником платформи. Постачальники туристич-
них послуг могли б максимально зручно і безкоштовно 
завантажувати їх у систему, самостійно призначаючи 
комісії за бронювання для агентів, а з іншого боку, будь-
який агент (турагентство, сайт, тревел-стартап тощо) 
міг би підключитися і продавати ці ресурси, отримуючи 
призначену комісію. По суті, ця платформа ідентична 
GDS (єдина база даних турпродуктів і послуг). Від-
мінність від існуючих у тому, що ніхто не бере 10–30% 
комісії за управління і ніхто не володіє системою одно-
осібно. Це – громадська власність. Комісія для агентів 
залишається, але зникає більш істотна комісія і націнка 
посередників-монополістів. Рівноправний доступ 
агентів до такої платформи послужить стимулом для 
розвитку технологій, поліпшення якості сервісів та 
перешкоджатиме додатковим націнкам із боку самих 
агентів. Для постачальників туристичних послуг така 
платформа – новий, більш вигідний спосіб взаємодії з 
агентами на противагу Booking.com.
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Вже сьогодні німецький гігант туристичної інду-
стрії TUI Group тестує блокчейн для відстеження 
внутрішніх операцій і має намір надалі розширити 
сферу застосування даної технології на інші процеси. 
Нині компанія реалізує пілотний проект під назвою 
BedSwap, у рамках якого технологія блокчейн виступає 
центральним елементом системи обліку даних готель-
них номерів [13].

Водночас це не єдиний варіант використання блок-
чейну в туризмі. Технологічні можливості блокчейну 
дадуть змогу проходити паспортний контроль за допо-
могою зчитування відбитків пальців, накопичувати бали 
в бонусних програмах різних готельних мереж, авіаком-
паній і сервісів з оренди автомобілів. Зокрема, техно-
логія блокчейн може істотно спростити ідентифікацію 
пасажирів, не жертвуючи при цьому безпекою персо-
нальних даних, а також удосконалити процедури відсте-
ження багажу, запропонувати клієнтам більш зрозумілі 
умови участі в програмах лояльності і спростити процес 
взаєморозрахунків між авіакомпаніями та агентствами 
[14], у тому числі і з використанням криптовалют. Так, 
зокрема, bitcoine все частіше використовується як пла-
тіж у різноманітних сферах туристичного відпочинку.

Попри це недоліки блокчейну в туризмі пов’я-
зані саме з розрахунками в криптовалюті і наявністю 
хакерських атак на криптовалютні платежі. Так, попу-
лярною є хакерська атака DDoS – Distributed Denial of 
Service, або розподілена атака типу «відмова в обслуго-
вуванні», яка проводиться відносно добре захищених 
компаній. Так, наприклад, у березні 2018 р. мережа 

платіжних каналів другого рівня для блокчейна бітко-
іни Litghtning Network піддалася DDоS-атаці. Органі-
затором кібернападу стала анонімна група BitPico, у 
якій був набір автоматизованих інструментів із функ-
цією підключення до сотень нодів. Уразливості роз-
робники Lightning Network тоді не виявили, але з ладу 
було виведено 200 вузлів, або 20% мережі [15].

Інша відома атака – «атака Сивіли» – отримала 
свою назву в 2002 р. завдяки фахівцю Microsoft 
Research Брайану Зілу. «Атаку Сивіли» можна порів-
няти із психічною недугою, адже у цьому разі хакер 
привласнює одному ноду кілька ідентифікаторів і тим 
самим порушує роботу всієї мережі. У тимчасових 
мережах, таких як Bitcoin і Ethereum, немає довірених 
нодів, тому кожен запит пересилається кільком одер-
жувачам. Водночас користувачі можуть мати кілька 
ідентифікаторів із різних нодів, які можна використо-
вувати для розділення загальних ресурсів. Отримані 
копії створюють надмірність, дають змогу перевіряти 
прийняті з мережі незалежні дані. Але якщо дивитися 
на цей підхід з іншого боку, то виходить так, що всі 
доступні ноди, які повинні представляти різних одер-
жувачів запиту, контролюються одним і тим же корис-
тувачем. Якщо він виявиться шахраєм, то такі тран-
закції замкнуться на нодах-псевдонімах. Дана атака 
набирає популярність, адже децентралізована мережа 
зростає і за великої кількості користувачів недоцільно 
вимагати від кожного учасника мережі підтверджувати 
володіння своїми ідентифікаторами, оскільки це пере-
шкоджає масштабності і зручності мережі [15].
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Ще один різновид атаки на рівні мережі – Eclipse 
attack, або «атака інформаційного затемнення». Даний 
вид кібернападу був детально описаний у доповіді 
групи вчених з університету Бостона та Єврейського 
університету на чолі з Ітаном Хейлманом у 2015 р. 
Дослідження описує причини першої атаки на мережу 
Bitcoin, а експеримент, проведений у рамках наукової 
роботи, демонструє вразливість технології. Пізніше 
І. Хейлман продемонстрував можливість ведення 
екліпс-атаки в мережі Ethereum і довів, що вся система 
вимагає доопрацювань [15].

«Атака інформаційного затемнення» дає змогу 
отримати контроль над доступом до ноду та інфор-
мації. За правильної маніпуляції в тимчасовій мережі 
хакер може «затьмарити» ноди так, щоб ті контактували 
тільки із зараженими нодами. По суті, цей кібернапад 
є першим щаблем в організації «Атаки 51%». Працює 
«інформаційне затемнення» так. Мережа містить три 
великих нода майнінга: два контрольних нода мають по 
30% потужності майнінгу (загалом 60%), а третій нод у 
40% відповідає за решту мережі. Якщо хакеру належить 
сорокавідсотковий нод, то зловмисник може розбити 
40% на два майнера так, щоб вони не змогли скомпо-
нувати блоки один одного. У результаті блокчейн зло-
вмисника стає ланцюжком усього консенсусного блоку. 
Після цього можна маніпулювати нодом і зробити так, 
щоб усі його вихідні з'єднання були пов'язані з атаку-
ючими IP-адресами. Для цього потрібно заповнити 
однорангові таблиці нода зараженими адресами, пере-
запустити поточні з'єднання всіх користувачів (це від-
бувається часто через оновлення програмного забезпе-
чення) і створити нові сполуки тільки для IP-злочинців.

Основним і найпростішим інструментом сучасного 
блокчейн-хакера є ботнети, які поширюються через 
дропери – спеціальні анонімні шкідливі програми, які 
маскуються під піратські версії ліцензійних програм. Як 
відомо, для майнінгу потрібні час і великі обчислювальні 
й енергетичні потужності. Для економії ресурсів крип-
тохакери заражають комп'ютери інших користувачів 
мережі. У результаті сторонні люди приносять величез-
ний дохід кіберзлочинцям і не підозрюють про це. Так, 
наприклад, ботнет під назвою Smominru для майнінгу 
Monero за півроку заразив понад півмільйона серверів по 
всьому світу і приніс 8 900 XMR, або $2 млн. [15].

Уразливість на рівні користувача з юридичного 
погляду пов'язана з деанонімізацією учасників ринку. 
Оскільки блокчейн-адреси не прив'язані до особистості 
й усі проведені транзакції не вимагають розкриття 
учасників угоди, криптошахраї починають користува-
тися цими перевагами у своїх корисливих цілях. Якщо 
зловмисник підключить заражені ноди до мережі, то 
з'явиться можливість простежити джерело здійснення 
транзакцій. Окрім того, анонімність блокчейна дає 
змогу здійснювати угоди між терористами та іншими 
злочинцями, які займаються незаконною діяльністю.

Висновки. Підводячи підсумки, відзначимо кілька 
напрямів туризму, де може бути використана техноло-
гія блокчейн. По-перше, це програми лояльності, де 
бали лояльності можуть бути приписані кожному клі-
єнту через цифровий підпис, а їхні трансакції є прозо-
рими. По-друге, онлайн-бронювання може стати наба-
гато безпечніше, оскільки блокчейн зможе уникнути 
помилок у резервуванні, його раптової втрати або овер-
букінгу. При цьому всі транзакції будуть прозорі, а про-
цес оплати – автоматизованим. По-третє, процес іден-
тифікації в аеропортах також може бути прив'язаний до 
блокчейну, якщо біометричні дані пасажира записані в 
системі, спеціалізований апарат зчитує їх, а інформа-
ція про це проходить далі шляхом звичайної транзак-
ції. По-четверте, блокчейн дає змогу автоматизувати 
виконання контрактів зі страховими компаніями, щоб 
автоматично отримувати компенсацію у свій криптова-
лютний гаманець.

Перспективність блокчейна оскаржують експерти 
як туристичного, так і фінансового ринку. Так, голо-
вна проблема використання криптовалюти в туризмі 
як платіжної системи – це швидкість обробки тран-
закцій. Наприклад, Visa обробляє 60 тис. операцій на 
секунду, біткоіни – тільки сім транзакцій. Технічні вдо-
сконалення системи тривають, але нині ефективність 
біткоінів становить трохи більше 0,01% від показника 
Visa. Ситуація з іншими криптовалютами принципово 
не відрізняється, а враховуючи обсяг туристичних опе-
рацій у світі, це є суттєвою проблемою використання 
блокчейну.

На блокчейн покладають особливі надії передусім 
ті, хто вважає, що угоди повинні здійснюватися без 
нагляду держави. Контроль органів влади дійсно може 
бути надто бюрократизованим, але держструктури за 
всієї їхньої неповороткості надають певний рівень 
надійності. Своєю чергою, власник криптогаманця 
не зможе звернутися за будь-якими гарантіями в разі 
крадіжки пароля: немає регулятора – немає гарантій. 
Причому подібний недолік системи знаходиться як 
на призначеному для користувача рівні, так і на рівні 
всієї системи. До того ж сама влада не захоче втрачати 
контроль над переміщенням коштів через необхідність 
протидіяти тероризму та організованій злочинності.

Проблемою майбутнього блокчейну можна назвати 
Selfish mining – стратегію видобутку біткоінів, коли 
користувачі мережі за окремою угодою об'єднуються 
в групи для збільшення власного доходу. Ця дія може 
централізувати мережу і розрушити початкову кон-
цепцію децентралізованої системи. Об'єднання всіх 
потужностей відбувається в Китаї, адже саме ця кра-
їна видобуває дві третини всіх біткоінів у світі. Якщо 
селфіш-майнінг не припиниться, то всі учасники блок-
чейн-ринку опиняться на тому ж місці, звідки пішли, 
тобто повернуть централізовану економіку в зміне-
ному електронному форматі.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової кон-
куренції підприємству необхідне підвищення конку-
рентоспроможності послуг на основі впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, ефективності 
виробництва, активізації підприємництва, форм управ-
ління виробництвом і т. д.
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Важлива роль у реалізації цього завдання приділя-
ється економічному аналізу діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. З його допомогою виробляються стратегія 
і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються 
плани й управлінські рішення, здійснюється контроль 
їх виконання, виявляються резерви підвищення ефек-
тивності виробництва, оцінюються результати діяль-
ності підприємства, його підрозділів і працівників.

Нині конкурентоспроможна організація визначає 
зміни в потребах клієнта саме в той момент, коли той 
відчув незадоволеність наданими послугами. Якість 
прийнятих управлінських рішень значною мірою зале-
жить від якості їх аналітичного обґрунтування, тому 
доцільно проводити комплексний аналіз фінансово-
економічної діяльності підприємства.

Щоб приймати правильні рішення у сфері вироб-
ництва, збуту і нововведень, керівництву необхідна 
постійна обізнаність із питань, що стосуються еконо-
мічних процесів. Для цього необхідна ІС, що надає 
своєчасну, повну і достовірну інформацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика запровадження інформаційних систем і технологій 
в управлінні економічними об’єктами сьогодні є надзви-
чайно важливою, тому над її дослідженням працювали 
і працюють чимало науковців. Проблеми формування і 
використання інформації в управлінні підприємством 
розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
економістів, зокрема: І.О. Белебехи, Ф.Ф. Бутинця, 
Р. Вандер Віла, І.І. Каракоза, А.Н. Кашаєва, Т.М. Коваль-
чук, М.С. Пушкаря, О.Х. Румак, П.Т. Саблука, В.К. Сав-
чука, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка та ін. Водночас багато 
питань залишаються нерозкритими і потребують погли-
бленого розроблення теоретичних і методологічних 
аспектів щодо управління економічними об’єктами, 
передусім поліпшення забезпечення керівників і спеціа-
лістів необхідною інформацією.

Формулювання цілей статті. Мета статті – висвіт-
лити основні проблеми, обґрунтувати теоретичні поло-
ження щодо необхідності запровадження інформаційних 
систем і технологій в управлінні економічними об’єктами.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні функці-
онування інформаційних систем пов’язане із засто-
суванням обчислювальної техніки і має різне призна-
чення. Економічна інформаційна система (ЕІС) – це 
сукупність організаційних, технічних, програмних та 
інформаційних засобів, об’єднаних в єдину систему 
для зберігання, обробки і видачі необхідної інформа-
ції, призначеної для виконання функцій управління. 
Інформаційна система створюється для конкретного 
економічного об’єкта і певною мірою копіює взаємо-
зв’язок елементів об’єкта, тобто враховує його органі-
заційну структуру управління.

Ефективність застосування економічних інформа-
ційних систем для управління економічними об’єктами 
залежить від широти охоплення та інтегрованості на їх 
основі функції управління, від здатності оперативно 
готуватися до змін зовнішнього середовища та інфор-
маційних потреб.

У загальному розумінні інформаційними (автома-
тизованими) системами управління називають органі-
заційні системи, в яких переробка інформації відбува-
ється за допомогою засобів обчислювальної техніки. Для 
розв’язування будь-якої задачі необхідно створити інфор-
маційне та математичне забезпечення. Ключовим елемен-

том є поняття інформації. Слово «інформація» походить 
від латинського слова informatio – виклад, роз’яснення, 
тлумачення, подання, поняття, обізнаність, просвіта.

Інформація являє собою сукупність відомостей про 
факти, об’єкти, події та ідеї, які мають цілком певне 
значення, її можна створювати, передавати, зберігати, 
шукати, приймати, розмножувати, обробляти, знищу-
вати. Водночас інформацію можна визначити як сукуп-
ність символів – образів, які мають змістове значення. 
Вона є одним із видів ресурсів, які використовуються 
людиною в трудовій діяльності та побуті. Як ресурс 
вона має всі властивості: має ціну, коштує грошей, її 
можна продавати, купувати, загалом становить інтер-
еси багатьох груп людей, бізнесу, може цікавити кон-
курентів, опонентів тощо.

Єдиного загального визначення поняття інформації 
не існує. Досить часто її сутність розглядається через 
поняття ентропії. Ентропія – це міра безпорядку, що 
має місце в системі, міра невизначеності знань про вну-
трішню структуру системи. Вона пов’язана з інформа-
цією тому, що вони характеризують реальну дійсність 
із погляду хаосу і впорядкованості відповідно.

У сучасних умовах, коли підприємствам дана 
самостійність у розробленні своїх виробничих про-
грам, планів виробничого та соціального розвитку, у 
визначенні стратегії у сфері цінової політики, істотно 
зростає відповідальність керівників за прийняті ними 
управлінські рішення. Для вироблення ефективних і 
оперативних рішень керуючим необхідна достовірна 
інформація про виробничий, фінансовий стан підпри-
ємства, а також про його внутрішній устрій і функці-
онування. Мета інформаційної системи – управління 
економічними процесами.

Економічна інформаційна система (ЕІС) – сис-
тема, призначена для зберігання, пошуку, обробки і 
видачі економічної інформації за запитами користува-
чів [5, с. 37]. Обмеженість економічної інформаційної 
системи в тому, що за допомогою таких систем можна 
обробляти не всю інформацію, яка циркулює в контурі 
управління, тому що там знаходяться значні потоки 
інформації, які не можуть оброблятися за допомогою 
ЕОМ. До інформаційної системи входять люди, облад-
нання, процеси, процедури, дані та операції. У США 
під ІС розуміють усі письмові й електронні форми 
поширення інформації, обробки даних та обміну іде-
ями. Інформаційні системи характеризуються наяв-
ністю функціональної та забезпечувальної частин. 

Інформаційні системи передбачають використання 
інформаційних технологій. Під технологією у широ-
кому смислі розуміють науку про виробництво матері-
альних благ, яка має три аспекти: інформаційний (опис 
принципів та методів виробництва), інструменталь-
ний (знаряддя праці, за допомогою яких реалізується 
виробництво) та соціальний (кадри та їх організація).

Будь-яка ІС характеризується наявністю технології 
перетворення вихідних даних на результативну інфор-
мацію. Такі технології називають інформаційними. 

Система управління складається з:
• об’єкта управління – підприємство;
• суб’єкта управління – управлінський апарат.
Управлінський апарат будь-якого підприємства 

має трирівневу структуру: вищий, середній і опера-
тивний. На кожному рівні доводиться вирішувати свої 
завдання: стратегічні, тактичні й оперативні.
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Інформаційна система економічного об’єкта – 
взаємозв’язок інформаційних потоків прямого і зво-
ротного зв’язку, сукупність засобів обробки, передачі 
і зберігання даних, взаємозв’язок усіх співробітників 
управлінського апарату [2, с. 12].

Вищий рівень (вище керівництво) визначає:
• цілі управління;
• зовнішню політику;
• матеріальні, фінансові і трудові ресурси;
• довгострокові плани і стратегії їх виконання.
Функції виконуються на основі аналізу ринку, кон-

куренції, кон’юнктури, альтернативних стратегій на 
випадок загрозливих тенденцій у сфері інтересів еко-
номічної системи.

Середній рівень виконує такі функції:
• розроблення тактичних планів;
• контроль над виконанням планів;
• контроль над ресурсами;
• розроблення керуючих директив для економічної 

системи на планований рівень.
Оперативний рівень відповідає за реалізацію планів 

і складання звітів про хід їх виконання.
Оперативне керівництво складається з працівників, 

які керують цехами, відділами, дільницями, змінами, 
службами тощо. Основне завдання оперативного рівня 
полягає в узгодженні всіх елементів виробничого про-
цесу в часі та просторі з необхідним ступенем деталізації.

На кожному рівні виконуються роботи, що в комп-
лексі забезпечують процес управління. Ці роботи 
називаються функціями. Залежно від цілей можна 
виділити типові функції: планування, облік, аналіз і 
регулювання.

Економічна інформаційна система – модель об’єкта, 
яка відображає реальні процеси в об’єкті через призму 
інформаційних технологій. Економічна інформаційна 
система завжди є складною системою [1].

На основі системного підходу можна стверджувати, 
що економічна інформаційна система, як і будь-яка 
система, складається з окремих елементів – підсис-
тем. Ці елементи знаходяться у взаємодії один з одним. 
Сукупність цих відносин утворює структуру економіч-
ної інформаційної системи. У структурі економічної 
інформаційної системи виділяють дві підсистеми:

• забезпечувальну;
• функціональну.
Забезпечувальна частина економічної інформацій-

ної системи складається з таких частин:
• інформаційне забезпечення;
• технічне забезпечення;
• програмне та математичне забезпечення;
• організаційне забезпечення;
• правове забезпечення.
Економічна інформаційна система має відно-

шення до двох видів інформації: зовнішньої (зв’язок 
із зовнішнім світом) і внутрішньої (циркулюючої між 

управлінським апаратом і об’єктом управління). Ці 
види інформації утворюють інформаційну базу, на 
основі якої функціонує економічна інформаційна сис-
тема. Інформаційна база складається з двох частин: 
зовнішньомашинної і внутрішньомашинної [6].

Зовнішньомашинна частина – інформація, яка 
обслуговує економічну інформаційну систему без тех-
нічних засобів (документи).

Внутрішньомашинна інформація міститься на машин-
них носіях і складається з файлів як база даних. Якщо 
створюється база даних, то файли є залежними, оскільки 
структура одних визначається структурою інших.

Функціональна частина економічної інформаційної 
системи – модель системи управління об’єктом. Функ-
ціональна частина розбивається на підсистеми. Деком-
позиція економічної інформаційної системи може бути 
реалізована за різними ознаками. Якщо економічну 
інформаційну систему розглядати як систему управ-
ління, то декомпозиція ділиться на функціональні під-
системи за:

–  рівнем управління: вищий, середній, оперативний;
– видом керованого ресурсу: основні фонди, мате-

ріальні, трудові, фінансові, інформаційні ресурси;
– функціями управління;
– сферою застосування: інформаційні системи 

банків, статистичні, податкові, страхові, бухгалтерські 
інформаційні системи;

– періодом управління.
Серед завдань, розв’язуваних економічною інфор-

маційною системою, можна виділити два основних:
• завдання на знаходження – потрібно отримати 

певний об’єкт, який відповідає деяким критеріям. Тут 
завжди здійснюється пошук невідомої процедури. Це 
є метою. Це завдання управління, оскільки досягнення 
мети в завданнях управління забезпечується пошуком 
інформаційних технологій, які здатні надати користува-
чеві необхідну інформацію. Після визначення відповід-
ної інформаційних технологій для складання програм 
завдання на знаходження переходить у завдання на доказ;

• завдання на доказ – потрібно довести за встановле-
ними правилами правильність побудови або правиль-
ність ототожнення деякого об’єкту. Доказ у цьому разі 
полягає у тому, щоб послідовно, кожен раз за наявності 
нових вихідних даних і відомих процедур або правил 
продемонструвати наявність або відсутність у об’єкта 
необхідних характеристик.

Висновки. Інформаційні системи мають такі пере-
ваги порівняно з «паперовою» роботою:

• зручність отримання необхідної інформації;
• простота в обігу;
• захист від несанкціонованого доступу до конфі-

денційної інформації.
Зазначені вище переваги автоматизації виробництва 

значно полегшують «паперову» роботу, що призводить 
до менших витрат виробництва і полегшення праці.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Чмерук Г.Г. Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки. У статті шляхом представ-
лення різних визначень цифрової економіки сформульовано загальне уявлення про цифрову економіку. Про-
аналізовано історичні аспекти становлення феномену цифрової економіки. Систематизовано трактування 
поняття «цифрова економіка» і виявлено в них загальні закономірності. Представлено основні сфери охо-
плення цифрової економіки та центральні питання, що стосуються цього. Через аналіз основних підсекторів 
цифрової економіки сформульовано власне уявлення про дефініцію цього питання.

Ключовi слова: цифрова економіка, цифровізація економіки, електронний бізнес, інфраструктура елек-
тронного бізнесу, електронна комерція, цифрові транзакції.

Чмерук Г.Г. Концептуальные подходы к определению цифровой экономики. В статье путем пред-
ставления различных определений цифровой экономики сформулировано общее представление о цифровой 
экономике. Проанализированы исторические аспекты становления феномена цифровой экономики. Систе-
матизированы трактовки понятия «цифровая экономика» и обнаружены в них общие закономерности. Пред-
ставлены основные сферы охвата цифровой экономики и центральные вопросы, касающиеся этого. Через 
анализ основных подсекторов цифровой экономики сформулировано собственное представление о дефини-
ции этого вопроса.
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Chmeruk G.G. Conceptual approaches to the definition of a digital economy. In the article through the 
presentation of various definitions of the digital economy formulated a general idea of the digital economy. The 
historical aspects of the emergence of the phenomenon of the digital economy are analyzed. Systematized interpre-
tations of the concept of digital economy and revealed in them general patterns. The main areas of coverage of the 
digital economy and the central issues related to this are presented. Through an analysis of the main sub-sectors of 
the digital economy, the actual idea of defining this issue is formulated.

Key words: digital economy, digital economy, e-business, e-business infrastructure, e-commerce, digital trans-
actions.

Постановка проблеми. Цифрова економіка, яка 
розуміється як використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) державою, бізнесом та суспіль-
ством, є важливим складником сучасного економічного 
ландшафту. В Україні, як і в інших країнах, ми пережи-
ваємо розвиток електронної економіки. Частка цифро-

вої економіки в Україні, за оцінками деяких експертів, 
становить 2% (станом на 2015 р.) [1]. Інші показники 
також показують тенденцію до зростання (наприклад, 
кількість користувачів Інтернету, значення електронної 
комерції). Прогнози економістів щодо показників циф-
рової економіки вселяють великі надії. Зокрема, перший 



176

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і 
торгівлі України С. Кубів стверджує, що широке розпо-
всюдження Інтернету в Україні дасть змогу поширити 
використання цифрових сервісів на багато сфер. Так, 
збільшення кількості користувачів із 5 млн. у 2016 р. до 
15 млн. уже в 2021 р. дасть змогу 95% усіх магазинів, 
салонів, сервісів проводити розрахунки безготівково. 
Це зменшить витрати на друк паперових грошей і спри-
ятиме виходу економіки з тіні. Зростуть продуктив-
ність праці і доходи громадян. Рівень корупції значно 
зменшиться, бо переважна більшість транзакцій буде 
проходити в електронній формі й автоматично в кіль-
кох реєстрах. Цифрова сфера може формувати понад 
300–400 тис. нових робочих місць по всій країні, міста 
стануть зручнішими, перейдуть на цифрові платформи 
управління інфраструктурою і сервісом [2].

Але сьогодні термін «цифрова економіка» не має 
в літературі чіткого визначення. Однією з основних 
причин цього є відсутність чіткого та універсаль-
ного уявлення, які складники повинні бути включені 
у вимірювання цифрової економіки. Також причи-
ною ускладнення визначення цифрової економіки є 
стрімко мінливий характер технологій. Ті технології, 
які підприємства та споживачі використовують для 
виконання завдань чи спілкування й є актуальними 
сьогодні, можуть бути застарілими завтра. В ідеалі 
визначення цифрової економіки з плином часу може 
змінити характер того, що воно охоплює. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
функціонування цифрової (інформаційної) еконо-
міки розглядаються в працях Д. Белла, Дж. Гелбрейта, 
Д. Рісмена, Е. Тоффлера, А. Турена, Г. Шиллера та ін. 
Перші визначення терміна «цифрова економіка» нале-
жать Д. Тепскотту, Н. Негропонте, Т. Месенбургу. Сьо-
годні дослідженнями у сфері інформаційної економіки 
активно займаються Е. Шмідт, К. Шваб, Д. Пінк, А. Сан-
дарарян, А. Заорска, З. Щаковскі та ін. Серед вітчизня-
них учених можна виокремити В. Апалькову, А. Мас-
лова, Т. Богдан, С. Волосович, В. Плескач, С. Циганова, 
М. Тарасюк та ін.

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та 
зарубіжних економістів, здійсненим у галузі теорії та 
методології цифрової економіки, слід зазначити, що 
проблематика визначення дефініції поняття «цифрова 
економіка» та визначення її сутності ще не знайшла 
свого остаточного вирішення, що й зумовлює актуаль-
ність теми дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – 
сформулювати загальне уявлення про цифрову еконо-
міку шляхом представлення різних визначень цифрової 
економіки, основних сфер охоплення цифрової еконо-
міки та центральних питань, що стосуються цього, та 
сформулювати власне уявлення про цифрову економіку.

Виклад основного матеріалу. Феномен цифрової 
економіки починається у великому масштабі напри-
кінці ХХ ст. Саме тоді Інтернет почав використовува-
тися в бізнесі. Найбільші підприємств, що працюють 
у віртуальному просторі, почали свою діяльність у 
середині 90-х років ХХ ст. Amazon, приклад Інтернет-
магазину, був створений у 1994 р. Аукціонна служба 
eBay була заснована в 1995 р. У 1994 р. з'явився портал 
Yahoo.com – один із символів електронного бізнесу. 
У тому ж році була запущена перша текстова пошукова 
система Crawler.com. 

Що стосується України, то розвиток цифрових 
технологій – і апаратних, і програмних – має в Укра-
їні давню історію, якою варто пишатися. Роботу над 
МЕОМ – першим цифровим електронним комп’ютером 
у континентальній Європі – було завершено 1951 р. у 
Феофанії, на околиці Києва. Це сталося всього через 
два роки після створення EDVAC, першого цифрового 
комп’ютера у Сполучених Штатах, та EDSAC, пер-
шого цифрового комп'ютера у Великобританії. З огляду 
на прогрес у розробленні комп'ютерної техніки, було 
висунуто сміливу пропозицію – створити ОГАС, про-
тотип Інтернет-проекту; його було розроблено 1964 р. 
в Україні. Версію ОГАС у вигляді локальної обчис-
лювальної мережі було протестовано на Львівському 
телевізійному заводі у 1967 р. Це сталося за два роки 
до введення в дію мережі Агентства перспективних 
наукових проектів (ARPANET) у Сполучених Шта-
тах. Серед іншого, автори ОГАС розробили прототип 
цифрової валюти у вигляді електронної бухгалтерської 
книги. Українські науковці завжди мали численні ідеї, 
для реалізації яких у країні були декілька поколінь 
талановитих інженерів. Проте лише після того, як у 
1991 р. Україна здобула незалежність, її ІТ-індустрія 
почала набувати бізнесових навичок, необхідних для 
конкурентоспроможності на глобальному рівні [3].

Перші користувачі мережі Інтернет з'явилися на 
території України ще за радянських часів. У 1990 р. 
було створено перші три вузли доступу до мережі та 
розпочато підтримку української частини доменного 
простору мережі Інтернет – домену.ua [4]. Спочатку 
він підтримувався неформально, але 1 грудня 1992 р. 
домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього 
часу і почався відлік історії українського сегменту 
мережі Інтернет. 

Сьогодні цифрову економіку в світі оцінюють у 
3 трлн. дол. Цифрова економіка все ще не набула гло-
бального масштабу, однак дев’ять компаній, спираючись 
на цю економіку, виробляють 90% свого доходу та при-
бутку: Apple, Google, Facebook а також Amazon (відомі 
як «чотири вершники»), Microsoft і чотири китайські 
цифрові гіганти (Baidu, Alibaba, JD.com and Tencent). Усі 
інші (наприклад, Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, Pinterest, 
Uber тощо) ледь перевищують 10% цієї економіки [5].

За даними порталу Statista, у 2005 р. загальна кіль-
кість Інтернет-користувачів заледве перевищувала 
1 млрд., а в 2017 р. їх було понад 3,5 млрд., тобто близько 
половини населення планети. З них онлайн-шопінг 
практикує понад 1,5 млрд. осіб, більшість з яких розра-
ховується за допомогою кредитних карток та електро-
нних платежів. Серед останніх беззаперечним лідером 
є система PayPal, через яку лише в 2016 р. було вико-
нано понад 6 млрд. платежів. Відповідно до кількості 
інтернетизованого населення зростає світовий обсяг 
онлайн-торгівлі. Якщо в 2014 р. товарообіг у сфері B2C 
(тобто бізнес – фізична особа – споживач) становив 
$1,3 трлн., то в 2017 р. – вже $2,3 трлн., а в 2018 р. йому 
пророкують зростання до $2,8 трлн. із перспективою 
досягти рівня $4,5 трлн. у 2021-му [6]. Офлайн-ритей-
лерам доводиться поступатися територією: якщо торік 
частка е-комерції у світовій торгівлі становила 10%, то 
на початку наступного десятиліття вона перевищить 
15% і на цьому не зупиниться. Ще глибше е-комерція 
проникла у сферу В2В (тобто бізнес – бізнесу). Вже в 
2015 р. товарообіг у цій сфері наблизився до $7 трлн., а 
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в 2020-му, за прогнозом компанії Frost & Sullivan, сягне 
$12 трлн. [6]. Сьогодні можна стверджувати про виник-
нення нового виду економіки, який відомий у світовій 
літературі під назвою «цифрова економіка».

Вираз «цифрова економіка» – це сполучення двох 
полісемічних термінів, які можуть мати кілька зна-
чень відповідно до інтересів фахівця, який висвіт-
лює його або сфери застосування. Загалом цифрова 
економіка є терміном, який намагається осмислити 
цифровий бізнес-сектор. Таким чином, об'єднання 
двох концепцій (економіки та цифрових технологій) 
визначає сектор економічної діяльності, що стосується 
інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема 
виробництва та реалізації товарів, послуг та цифро-
вого контенту. Концепція включає у себе електронну 
комерцію, м-комерцію, телекомунікаційні послуги, 
аудіовізуальну, програмну індустрію, комп'ютерні 
мережі, комп'ютерне обладнання та телекомунікаційні 
послуги, послуги комп'ютерної інженерії, онлайнові 
послуги та контент і т. д.

До визначення терміну цифрова економіка існує 
два підходи. Перший підхід класичний: цифрова еко-
номіка – це економіка, заснована на цифрових тех-
нологіях, і при цьому правильніше характеризувати 
виключно сферу електронних товарів і послуг. Кла-
сичні приклади: телемедицина, дистанційне навчання, 
продаж медіаконтенту (кіно, ТБ, книги та ін.). Другий 
підхід – розширений: цифрова економіка – це еконо-
мічне виробництво з використанням цифрових тех-
нологій. Не існує єдиного розуміння явища «цифрова 
економіка», але існує безліч визначень. Систематизу-
ємо трактування поняття «цифрова економіка» і вия-
вимо в них загальні закономірності.

Першим увів термін «цифрова економіка» Дон 
Тепскотт у 1995 р. Він зазначає, що останні покоління 
людей живуть серед технологій, і це неминуче при-
зводить до того, що вся економіка також перейде у 
віртуальну площину, тому все стане більш відкритим 
і прозорим: «цифрова економіка – це економічна діяль-
ність, яка на відміну від традиційної економіки визна-
чається мережевою свідомістю (networked intelligence) 
та залежністю від віртуальних технологій» [7]. 

Концепцію цифрової економіки стисло сформулю-
вав у метафорі «перехід від обробки атомів до обробки 
бітів» американський програміст Ніколас Негропонте, 
засновник медіалабораторії Массачусетського техно-
логічного інституту.

Одна із загальноприйнятих дефініцій запропоно-
вана ще в 2001 р. Т. Месенбургом і використовується 
й досі в статистичних органах економічно розвинених 
країн. Згідно із цим підходом, до складу інформацій-
ної (цифрової) економіки пропонується включати три 
основні компоненти:

• інфраструктуру електронного бізнесу. Сюди вхо-
дять обладнання, програмне забезпечення, телекомуні-
кації, мережі, людський капітал тощо;

• електронний бізнес – здійснення головних бізнес-
процесів за допомогою Інтернет-технологій;

• електронну комерцію. Всі фінансові та торгові 
транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних 
мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих 
транзакцій [8].

Однак у міру поширення нових технологій: 
великі дані (Big Date), хмарні обчислення (Cloud 

Computing), блокчейн (Blockchain), когнітивні обчис-
лення (Cognitive Computing), Інтернет речей (Internet 
of Things – IoT), роботи, фінансові Інтернет-техно-
логії (Fintech), а також віртуальних товарів (ігри, 
музика, фільми, книги) поняття цифрової економіки 
набуло істотно більш широкий сенс, і став зрозумілим 
центральний елемент цифрової економіки – мережа 
Інтернет. Тому виділяти лише три компоненти цифро-
вої економіки: інфраструктуру електронного бізнесу, 
електронний бізнес та електронну торгівлю вже не є 
правильним.

У зарубіжній практиці, також у найширшому сенсі, 
під процесом цифровізації економіки зазвичай розу-
міється соціально-економічна трансформація, ініці-
йована масовим упровадженням і засвоєнням цифро-
вих технологій, тобто технологій створення, обробки, 
обміну та передачі інформації. Дане визначення наво-
диться, зокрема, експертами UNCTAD [9]. А Бюро еко-
номічного аналізу Міністерства торгівлі США включає 
у визначення цифрової економіки такі три пункти [10]: 

1. цифрова інфраструктура, необхідна для існу-
вання і функціонування комп'ютерної мережі (digital-
enabling infrastructure); 

2. цифрові транзакції, що здійснюються завдяки 
використанню системи (e-commerce); 

3. користувачі цифрової економіки, які створюють 
контент, до якого вони отримують доступ (digital media).

За визначенням Департаменту комунікацій та циф-
рової економіки Австралії, «цифрова економіка – це гло-
бальна мережа економічної і соціальної діяльності, яка 
доступна через такі платформи, як Інтернет, мобільні і 
сенсорні мережі» [11]. Ще цікаве визначення наводять 
автори в роботі «Що таке цифрова економіка? Єдино-
роги, трансформація та Інтернет речей». Зокрема, вони 
стверджують, що «цифрова економіка – це господар-
ська діяльність, опосередкована мільярдами щоден-
них онлайн-взаємодій між людьми, підприємствами, 
даними і процесами. Її основа – гіперпідключеність, 
тобто зростаюча взаємопов'язаність людей, організацій 
і технічних пристроїв, що реалізується за допомогою 
Інтернету, мобільних технологій та Інтернету речей» 
[12]. Іншими словами, цифрова економіка здебільшого 
розглядається як проблема технічна і технологічна, 
для обробки масивів даних, які збільшуються з неймо-
вірною швидкістю (BIG DATA), як інфраструктурний 
проект і як засіб спілкування в рамках сьогоднішньої 
парадигми розвитку людської спільноти. 

Українські спеціалісти також розглядають циф-
рову економіку з різних точок зору її застосування. 
Автори роботи [13] зазначають, що цифрова економіка 
є складовою частиною економіки, де домінують зна-
ння суб’єктів та нематеріальне виробництво – осно-
вний показник під час визначення інформаційного 
суспільства. Поняття «цифрова економіка», «економіка 
знань», «інформаційне суспільство» формують нову 
економічну систему, яка замінює індустріальну пара-
дигму. Ця економічна модель надає можливість реалі-
зації висококонкурентної продукції з високою доданою 
вартістю, створення робочих місць нової якості, пошук 
ефективних рішень соціальних, культурних та еколо-
гічних завдань. Розвинені країни приділяють велику 
увагу гармонійному розвитку системоутворювальних 
елементів цифрової економіки, інформаційного сус-
пільства та економіки знань [13, с. 52].
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Кабінет Міністрів 17 січня 2018 р. схвалив Концеп-
цію розвитку цифрової економіки та суспільства на 
2018–2020 рр. та затвердив план заходів щодо її реалі-
зації. У цьому документі визначається, що «у класич-
ному розумінні поняття «цифрова економіка» означає 
діяльність, у якій основними засобами (факторами) 
виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані, 
як числові, так і текстові. Цифрова економіка базується 
на інформаційно-комунікаційних та цифрових техно-
логіях, стрімкий розвиток та поширення яких уже сьо-
годні впливають на традиційну (фізично-аналогову) 
економіку, трансформуючи її від такої, що споживає 
ресурси, до економіки, що створює ресурси. Саме дані 
є ключовим ресурсом цифрової економіки, вони гене-
руються та забезпечують електронно-комунікаційну 
взаємодію завдяки функціонуванню електронно-циф-
рових пристроїв, засобів та систем» [14].

Отже, як узагальнення можна привести таке 
визначення:

цифрова економіка – це господарська діяльність, 
здійснювана суб’єктами господарювання шляхом 
застосування інформаційно-комунікаційних та циф-
рових технологій, у якій основними засобами (факто-
рами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) 
дані, як числові, так і текстові. 

Але, на нашу думку, відділяти повністю цифрову еко-
номіку від реальної не має змісту, оскільки цифрова еко-
номіка, по суті, залежить від трьох підсекторів: високоя-
кісних цифрових товарів та послуг, змішаних цифрових 
товарів та послуг, ІТ-послуг або виробництва товарів. 
З іншого боку, це частково залежить від ІТ-індустрії, яка 
підтримує ці три сегменти цифрової економіки. Підсек-
тор високоякісних цифрових товарів та послуг охоплює 

товари, які постачаються у цифровій формі. Він також 
включає в себе послуги, в яких значна частина послуги 
доставляється цифровим способом. Є багато видів таких 
послуг: електронні журнали, продаж програмного забез-
печення, продаж музики та онлайн-навчання. До під-
сектору змішаних цифрових товарів та послуг належить 
роздрібна реалізація матеріальних благ, таких як музика, 
книги та квіти через Інтернет, бронювання готелів, бро-
нювання туристичних турів, реклама, продажі оn-line та 
безпечне банківське обслуговування. Система виробни-
цтва та розповсюдження матеріальних товарів може бути 
такою самою, яка використовується для продажу пошто-
вого каталогу або телефонів; Інтернет служить ще одним 
каналом продажів. ІТ-послуги або виробництво товарів 
включають у себе послуги, які критично залежать від 
ІТ, наприклад більшість бухгалтерського та складного 
інженерного проектування. Всі ці послуги залежать від 
ІТ, щоб проводити та вдосконалювати його процес. Цей 
підсектор являє собою основну частину підрозділів ІТ, 
оскільки повністю забезпечує послуги та товари, що 
залежать від ІТ.

Висновки. Пропонуємо розглядати цифрову еко-
номіку як доповнення до реальної, яке здатне під-
штовхнути розвиток промисловості, агропромисло-
вого комплексу, будівництва та інших сфер діяльності 
людини. Цифрова економіка сама по собі, без реаль-
ного і сировинного секторів, без виробництва і без 
транспорту, що доставляє сировину на завод, продук-
цію на склад і товари зі складу в магазин або до вас 
додому існувати не може. Тобто цифрова економіка – 
це не цілісна економіка, а її складник, що складається 
з електронних товарів і послуг (у тому числі послуг із 
вибору і замовлення реальних товарів).
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Юшков П.О. Загальна технологія проектного управління розвитком національної економіки. 
У статті узагальнено поняття «проект», «характерні ознаки проекту», «проектний менеджмент», здійснено 
характеристику проекту за різними джерелами, згруповано інформаційні джерела, методичний інструмен-
тарій та очікувані результати виконання проектних робіт, зроблено висновок, що застосування проектного 
управління потребує наявності певних знань і навичок використання методичного інструментарію з роз-
робки й реалізації проектів, яких бракує керівникам вітчизняних підприємств. Виявлено основні види робіт 
у загальній технології управління проектом у національній економіці. Встановлено, що застосування про-
ектного підходу є доцільним також при реалізації масштабних і складних проектів, антикризових, загально-
державних та галузевих програми розвитку.

Ключові слова: проект, проектний менеджмент, ознаки проекту, проектні роботи, комп’ютерні програми 
з управління проектами, державні інвестиційні проекти, проекти з модернізації державного управління.

Юшков П.А. Общая технология проектного управления развитием национальной экономики. 
В статье обобщены понятия «проект», «характерные признаки проекта», «проектный менеджмент», осу-
ществлено характеристику проекта по разным источникам, сгруппированы информационные источники, 
методический инструментарий и ожидаемые результаты выполнения проектных работ, сделан вывод, что 
применение проектного управления требует наличия определенных знаний и навыков использования мето-
дического инструментария по разработке и реализации проектов, которых не хватает руководителям отече-
ственных предприятий. Выявлены основные виды работ в общей технологии управления проектом в нацио-
нальной экономике. Установлено, что применение проектного подхода целесообразно также при реализации 
масштабных и сложных проектов, антикризисных, общегосударственных и отраслевых программы.

Ключевые слова: проект, проектный менеджмент, признаки проекта, проектные работы, компьютерные 
программы по управлению проектами, государственные инвестиционные проекты, проекты по модерниза-
ции государственного управления.

Yushkov P.O. General technology of project management of the national economy’s development. The ar-
ticle summarizes the concepts of “project”, “characteristic features of the project”, “project management”, describes 
the project by different sources, groups information sources, methodological tools and expected results of project 
work. A project is identified as the performance of certain works to achieve a clearly defined goal for a limited 
period of time using a certain amount of resources (financial, material, human) available to the business entity. It 
has a number of features: changes in the properties and characteristics of the object (system, process, etc.) to which 
project actions, resource and time constraints, scale, number of participants, degree of environmental impact, etc. 
are directed. Project management is an activity that achieves clear project goals by balancing workloads, material 
and intangible resources, time, quality and risk. The main elements that distinguish project management from other 
types of management are the focus on achieving the intended result with certain constraints and professional train-
ing in how to achieve this result. The article identified that the application of the concept of project management is 
possible in any economic activity, regardless of the legal form of the economic entity, including in public adminis-
tration. Despite the fact that project management tools have been used in the world management practice for many 
years, they are unfortunately not yet widely used in the management of domestic enterprises and in the state man-
agement of the development of the national economy. The basic types of works in the general project management 
technology in the national economy are revealed. It is established that the application of the project approach is also 
expedient in the implementation of large-scale and complex projects, anti-crisis, national and sectoral development 
programs.

Key words: project, project management, project features, project work, computer programs for project man-
agement, state investment projects, projects for the modernization of public administration.

Постановка проблеми. Управління проектами є 
однією з найбільш часто згадуваних управлінських 
технологій, коли мова йде про запровадження іннова-
цій, вирішення важливих для підприємства чи держави 
завдань, створення конкурентоспроможного виробни-

чого потенціалу. Застосування концепції проектного 
управління можливо в будь-якій господарській діяль-
ності, незалежно від організаційно-правової форми 
господарюючого суб’єкта, зокрема й у державному 
управлінні. Не дивлячись на те, що інструменти проек-
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Таблиця 1
Визначення поняття «проект»

Автор Визначення
Павлова С.І. [4, с. 171] певний задум, бачення, бажаний стан та необхідні засоби для його досягнення 

або реалізації; певна система взаємопов’язаних процесів для досягнення 
визначеної мети в умовах обмеженості ресурсів та часу.

Гонорська А.В. [1, с. 29] план скоординованих дій, які мають певну мету, терміни виконання, ресурси та 
вартість.

Федорчак О.В. [6, с. 12] унікальне починання, одноразова послідовність дій, комплекс заходів на 
досягнення певної мети. Він інтегрує в собі як певну ідею, задум, так і дії щодо 
втілення цього задуму в життя.

Руководство к Своду знаний по 
управлению проектами [5, с. 12]

тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів, послуг 
або результатів.

ДСТУ ISO 10006:2005 Настанови 
щодо управління якістю в 
проектах [2, с. 2]

єдиний процес, який складається із сукупності скоординованих та 
контрольованих робіт з датами початку та закінчення, виконуваний задля 
досягнення цілі, що відповідає конкретним вимогам, і містить обмеження щодо 
строку, вартості та ресурсів.

Онишкевич О.В. 
[3, с. 205]

унікальний набір скоординованих робіт, з визначеними початковою й кінцевою 
датами, результат якого можна досягти за допомогою певних інструментів та 
методів.

Джерело: складено автором

тного менеджменту використовуються в світовій прак-
тиці управління багато років, вони, нажаль, досі не 
отримали широкого застосування в управлінні вітчиз-
няними підприємствами та в державному управлінні 
розвитком національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вико-
ристання проектного підходу в практиці вітчизняного 
менеджменту та державного управління розглядалось в 
працях багатьох науковців, серед яких Гонорська А. В., 
Онишкевич О. В., Павлова С. І., Федорчак О. В., Черни-
хівська А. В. та ін. Однак відсутність широкого розпо-
всюдження прийомів і методів проектного управління 
як в практиці приватних підприємств, так і в органах 
державної влади, потребує подальшого вивчення при-
чин неефективного застосування технологій проектного 
менеджменту та визначення заходів щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Націо-
нальна економіка – це складна система, яку утворюють 
багато чисельні суб’єкти господарювання, державні 
інституції, національні традиції ведення бізнесу, еко-
номічні відносини у вигляді певних взаємозв’язків між 
господарюючими агентами, умови та фактори вироб-
ництва, принципи та механізми господарювання. Роз-
виток цієї системи можливий за умов якісних змін 
економічного стану кожної з її складових, а також за 
умов ефективного державного регулювання устале-
них взаємозв’язків та визначення загальносуспільних 
пріоритетів. 

Отже, розгляд теоретичних засад проектного управ-
ління розвитком національної економіки, на нашу 
думку, повинен передбачати визначення особливостей 
застосування проектних технологій як на рівні підпри-
ємств (організацій, установ), так і на рівні держави. 

Визначення сутності терміну «проект» у контек-
сті проектного менеджменту, не зважаючи на бага-
товаріантність формулювань (табл. 1), зводиться до 
виконання певних робіт для досягнення чітко визна-
ченої мети за обмежений період часу з використанням 
певного обсягу ресурсів (фінансових, матеріальних, 
людських), які є в розпорядженні господарюючого 
суб’єкта. 

Як правило, проект має ряд лише йому власти-
вих ознак, як то зміна властивостей та характеристик 
об’єкту (системи, процесу тощо), на який спрямовані 
проектні дії, ресурсні та часові обмеження, масштаб, 
кількість учасників, ступінь впливу на навколишнє 
середовище тощо (табл. 2).

Основними елементами проекту є чітко визначена 
мета (завдання, задум, проблема), засоби досягнення 
мети (реалізація задуму, вирішення проблеми) та 
результати проекту (продукт, інноваційні зміни, еко-
номічний і соціальний ефект від використання резуль-
татів проекту). Життєвий цикл проекту складається з 
декількох фаз, які передбачають постановку завдання, 
аналіз умов реалізації проекту, ресурсне та документа-
ційне забезпечення його виконання, реалізацію визна-
чених проектних робіт, завершення проекту. Для кож-
ної з зазначених фаз практикою проектного управління 
напрацьовано набір певних методів та технологій вико-
нання проектних робіт.

Отже, проектний менеджмент – це діяльність, в 
процесі якої досягаються чіткі цілі проекту шляхом 
збалансування обсягів робіт, матеріальних і немате-
ріальних ресурсів, часу (термінів виконання завдань), 
якості та ризиків. Основними елементами, що вирізня-
ють проектний менеджмент від інших видів менедж-
менту є спрямованість на досягнення запланованого 
результату при визначених обмеженнях і професійна 
підготовка способу досягнення цього результату. 

Загальна технологія управління проектом є від-
носно стабільною і включає такі види робіт: форму-
лювання завдань проекту; обґрунтування проекту; 
розробку структури проекту; визначення обсягів та 
джерел фінансування, складання калькуляції витрат 
(кошторису виконання робіт); підбір команди вико-
навців проекту; визначення термінів виконання робіт 
проекту, складання графіку реалізації проекту; органі-
зацію виконання проекту; управління якістю; управ-
ління ризиками; контроль виконання проекту [6, с. 13]. 
Суттєвим аспектом реалізації вищезазначених робіт 
є визначення інформаційних джерел та очікуваних 
результатів кожної з них (табл. 3).
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Таблиця 2
Характеристики проекту за різними джерелами

Джерело Перелік характеристик
Стандарт DIN 69 900 (Німеччина) 
[7, с. 620]

специфіка умов у їх сукупності; мета проекту; обмеження у часі, кількості 
персоналу і фінансуванні; ймовірність ризику; відмежування від інших намірів; 
специфіка організації

Пітер А. Штайнбух 
[10, с. 24-25]

особливе значення для фірми; комплексність і складність виконання завдання; 
обсяг завдань потребує визначеної тривалості проекту; об'єднання різноманітних 
галузей знання; унікальність; обмеження у часі; ризик (можлива невдача)

Дж.Р. Мередит, С.Дж. Ментел 
[9, с. 4-5]

намір, мета (Purpose); період здійснення (Life Cycle); взаємозалежність з іншими 
проектами (Interdependencies); унікальність (Uniqueness); конфлікт – проектний 
менеджер має двох шефів (Conflict)

Гаролд Керцнер 
[8, с. 2]

специфічні цілі, яких треба досягти особливими методами; визначений початок 
і завершення; обмеження (якщо потрібно); використання ресурсів (гроші, 
персонал, засоби).

ДСТУ ISO 10006:2005. 
Національний стандарт України. 
Настанови щодо управління якістю 
в проектах 
[8, с. 3]

проекти є унікальними, неповторними стадіями, що складаються з процесів і 
дій; проекти мають деяку міру ризику і невизначеності; очікується, що проект 
забезпечить деякі мінімальні значення заданих параметрів, наприклад пов'язаних 
з якістю; при проектуванні планують дати початку і закінчення розробки, 
чітко вказують вартість розробки і необхідні ресурси; персонал для виконання 
проекту може бути прийнятий в проектну організацію на час виконання проекту 
(проектна організація може бути вибрана для виконання проекту організацією – 
ініціатором розробки і може бути замінена в процесі розробки); розробка проекту 
може бути достатня тривалою, а проект може з часом бути змінений під впливом 
внутрішніх і зовнішніх чинників.

Павлова С.І. [4, с. 171] новітність; неповторність; існування в певному середовищі; кількісна 
вимірюваність; часовий горизонт дії.

Руководство к Своду знаний по 
управлению проектами 
[5, с. 13]

здійснюється для досягнення стійкого, тривалого результату; призводить до 
створення унікального продукту, послуги або результату; наявність повторюваних 
елементів не порушує принципової унікальності робіт по проекту; можлива 
невизначеність щодо продуктів, послуг або результатів, що створюються в ході 
проекту.

Джерело: складено автором

З огляду на складність та багатоаспектність мето-
дів виконання проектних робіт, зазначених в табл. 3, 
вітчизняні підприємства здебільшого використовують 
окремі елементи проектного менеджменту. Брак від-
повідних знань та навичок не дозволяє українським 
менеджерам оцінити потенційні вигоди від реалізації 
того чи іншого проекту, що в результаті призводить 
до не ефективного використання наявних можливос-
тей і ресурсів. Перевага надається короткостроковим і 
малобюджетним проектам, що з одного боку обумов-
лено значною невизначеністю бізнес-середовища, а з 
іншого – браком інвестиційних ресурсів.

Наразі реалізація проектів асоціюється, в біль-
шості випадків, з виконанням будівельних робіт та 
робіт, пов’язаних зі створенням та впровадженням 
комп’ютерних програм та Інтернет-платформ. Неко-
мерційні громадські організації, що приймають участь 
у конкурсах на отримання державних грантів для 
фінансування певних заходів, складають так звану про-
ектну документацію, але сутність інформації, що нада-
ється в таких документах, іноді не має нічого спільного 
з проектним управлінням.

У публікаціях вітчизняних науковців неодноразово 
наголошувалося на недостатній обсяг надання освітніх 
послуг з проектного менеджменту. Наразі майже в кож-
ному регіоні провідні заклади вищої освіти здійсню-
ють підготовку фахівців з проектного менеджменту, 
багаточисельні українські бізнес школи проводять 
дводенні тренінги з управління проектами, фундація 
CEASC пропонує проведення тренінгів, отримання 

післядипломної освіти, проходження стажування на 
базі європейських підприємств, Українська асоціація 
управління проектами «УКРНЕТ» UPMA (Ukrainian 
Project Management Association) здійснює сертифікацію 
вітчизняних фахівців у сфері управління проектами. 

Однак переважна більшість керівників вітчизняних 
підприємств вважають недоцільним залучення до під-
готовки та реалізації проектів досвідчених фахівців і 
розробляють проекти самотужки, що негативно впли-
ває на їх результативність. Більшість керівників україн-
ських підприємств не володіють в достатньому обсязі 
проектними технологіями, не спроможні застосовувати 
системний підхід до управління проектами, навіть не 
володіють методикою визначення ефективності про-
ектів. Так, за даними UPMA, 65% менеджерів вважа-
ють проект успішним, якщо результати його реалізації 
відповідають проектній концепції, 33% – вважають 
головним критерієм успішності проектів дотримання 
термінів їх виконання, для 24% менеджерів головною 
ознакою успішності проекту є виконання затвердже-
ного бюджету на його фінансування [1].

Суттєвим чинником підвищення ефективності 
проектного управління є використання спеціальних 
комп’ютерних програм таких, як Microsoft Project, 
OpenProj, Open Workbench, Task Juggler, KPlato, 
GanttProject, Project Manager. Ці програми широко 
використовується за кордоном в практиці управління 
комерційними та некомерційними організаціями, а 
також в практиці публічного управління. Їх налашту-
вання дозволяють розробляти плани реалізації проек-
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Таблиця 3
Інформаційні джерела, методи виконання та очікувані результати проектних робіт

Види робіт з 
реалізації проекту Джерела інформації Методи виконання Очікувані результати

Формулювання 
завдань проекту

Мета реалізації проекту, прогнози 
розвитку певного ринку (галузі, 
національної економіки); аналітичні 
довідки про рівень попиту й 
пропозиції на певному ринку; вимоги 
законодавства

Порівняльний аналіз, 
виявлення слабких місць, 
дослідження можливостей 
(виявлення можливостей у 
даному регіоні чи у даній 
галузі промисловості)

Розробка концепції 
(ескізу) проекту з 
визначенням певних 
видів ефектів від його 
реалізації та орієнтовних 
розмірів визначених 
ефектів

Обґрунтування 
проекту

Потужність підприємства, основні 
технологічні рішення, забезпечення 
ресурсами, місце розташування, 
оцінка кадрів, прогнозований попит, 
конкурентоспроможність

Визначення показників 
комерційної, економічної, 
соціальної, екологічної 
ефективності проекту та 
окупності інвестицій

Бізнес-план реалізації 
проекту для 
потенційних інвесторів 
або керівництва 
підприємства, розробка 
тендерної документації

Розробка структури 
проекту

Мета та завдання проекту, 
масштаб проекту, кількісні й якісні 
характеристики ресурсів, часові межі

Матричний метод 
визначення проектних 
завдань, ієрархічне 
структурування проектних 
завдань

Деталізація діяльності 
по видам робіт, 
розподіл обов’язків і 
повноважень.

Визначення обсягів 
фінансування, 
складання кошторису 

Джерела витрат, джерела доходів, 
вартість ресурсів, середньо ринкова 
ціна готової продукції (роботи, 
послуги), обсяги виробництва

Ресурсний і базисно-
компенсаційний методи 
визначення кошторисної 
вартості проекту

Розробка бюджету 
проекту з 
конкретизацією 
обсягів та термінів 
фінансування певних 
його етапів

Підбір команди 
виконавців проекту

Техніко-економічні і технологічні 
характеристики проекту, особі справи 
робітників, резюме, рекомендаційні 
листи

Порівняння, відбір, 
рейтингове оцінювання 
претендентів, анкетування, 
тестування

Згуртований 
колектив однодумців, 
команда досвідчених 
професіоналів

Визначення термінів 
виконання робіт, 
складання графіку 
проекту

Загальний термін проекту, тривалість 
робіт з підготовки виробничих 
процесів, параметри технологічних 
операцій, графіки закупівель сировини 
й матеріалів, графіки надходжень 
інвестиційних ресурсів

Упорядкування списку з 
усіма діями, де вказуються 
попередні і наступні 
дії. Діаграма Гантта. 
PLANNET-діаграма. 
Мережні техніки 
планування. Метод 
критичного шляху.

Складання календарного 
плану (визначення 
дати початку та 
закінчення окремих 
робіт, їх послідовності, 
виконавців, ресурсів, 
вартості)

Організація 
виконання проекту

Список робіт, обмеження, потреби 
в ресурсах, ресурсні можливості, 
розклад проекту, звіти про хід 
виконання, вимоги змін, план 
управління розкладом

Математичний аналіз, 
імітація, евристичне 
вирівнювання ресурсів, 
програмне забезпечення 
управління проектами, 
зміна ходу виконання 
проекту

Оцінки тривалості робіт, 
обґрунтування оцінок, 
зміни та доповнення 
до списку робіт, зміна 
потреб в ресурсах, 
коригувальні дані

Управління якістю Міжнародні й вітчизняні стандарти 
якості, вимоги й очікування 
споживачів, якісні й кількісні 
показники виконання проектних робіт

Встановлення рівня 
показників якості, 
діаграми причин-
наслідків, основні й нові 
інструменти контролю 
якості

План заходів 
з визначенням 
термінів виконання, 
відповідальних, 
критеріїв оцінки, 
бюджету

Управління ризиками Параметри внутрішнього та 
зовнішнього середовища, пронози 
розвитку

Ідентифікація ризику, 
оцінювання ризику, 
обробка ризику, контроль 
ризику.

Мінімізація негативного 
впливу ризик-факторів 
на результати проекту

Контроль виконання 
проекту

Графік реалізації проекту, центри 
відповідальності, стандарти, норми, 
закони та підзаконні акти, первинні 
бухгалтерські документи

Оцінювання окремих дій 
і процесів, оцінювання 
продукції, збирання 
й валідація даних 
ефективності проектних 
робіт

Своєчасне завершення 
всіх запланованих робіт, 
отримання очікуваного 
ефекту

Джерело: складено автором
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тів, ефективно розподіляти час на вирішення окремих 
завдань проекту та здійснювати контроль за його вико-
нанням. Основною причиною відмови українських 
керівників від використання програмних продуктів з 
управління проектами є висока ціна на їх придбання, 
налаштування та навчання користувачів. Стосовно вар-
тості таких продуктів слід зазначити, що на вітчизня-
ному ІТ-ринку є безліч безкоштовних і доступних за 
ціною програм, адаптованих для українського бізнесу.

Комп’ютерні програми постійно вдосконалюються 
з огляду на те, що зростає потреба в розробці й реа-
лізації великомасштабних проектів, а значить обсяги 
оброблюваної інформації збільшуються, що потребує 
постійного перегляду та ускладнення програмних нала-
штувань. Підвищення функціональності комп’ютерних 
продуктів проектного управління пов’язано із зростан-
ням їхньої вартості. Для вітчизняних підприємств цей 
чинник є суттєвою перепоною для широкого запрова-
дження комп’ютеризації проектних робіт. Однак наразі 
все більшого розповсюдження отримують Інтернет-
технології «Cloud Computing», які дозволяють створю-
вати повну ІТ-інфраструктуру офісу на базі облачних 
технологій, що надає проектно-орієнтованій компанії 
доступ до необхідних системних та сучасних програм з 
управління проектами. При цьому кількість системних 
ресурсів може бути нарощена або зменшена відповідно 
до потреб бізнесу. 

Таким чином, можна підсумувати, що застосування 
проектного управління потребує наявності певних 
знань і навичок використання методичного інструмен-
тарію з розробки й реалізації проектів, яких бракує 
керівникам вітчизняних підприємств. В той же час, на 
ринках освітніх послуг та інформаційних технологій 
існує багато пропозицій щодо підвищення рівня знань 
та програмного супроводження заходів з управління 
проектами. Отже, вирішення проблеми недостатнього 
та малоефективного використання проектних техно-
логій в практиці українських підприємств може бути 
пов’язано з пропагуванням вигод і можливостей, які 
створює застосування проектного управління. Таке 
пропагування може здійснюватися освітніми організа-
ціями, представництвами міжнародних організацій, які 
здійснюють сертифікацію фахівців, державними уста-
новами й фондами.

Застосування проектного підходу є доцільним також 
при реалізації масштабних і складних проектів, анти-
кризових, загальнодержавних та галузевих програми 
розвитку. Згідно з результатами соціологічного дослі-
дження в межах проекту «INNO-Policy TrendChart», 
метою якого є збирання й аналіз інформації про націо-
нальні інноваційні системи та політики держав-членів 
ЄС, країн-кандидатів та інших країн Азії, Північної 
Африки, Південної та Північної Америки, яке про-
водилося протягом 2006-2010 рр., основними видами 
впровадження інновацій у державну сферу є:

1. Впровадження державного електронного вряду-
вання з метою підвищення якості й швидкості надання 
адміністративних послуг, запобіганню проявам коруп-
ції, модернізації державного управління шляхом 
зменшення адміністративного навантаження (Іспанія, 
Німеччина, Нідерланди, Швеція, Болгарія, Австрія, 
Бельгія, Греція, Італія, Люксембург, Данія, Румунія, 
Ліхтенштейн, Норвегія, Португалія, Латвія, Литва, 
Кіпр, Естонія, Угорщина, Мальта).

2. Усунення бюрократичних бар'єрів при взаємодії 
державного сектора й споживачів адміністративних 
послуг (Угорщина, Латвія, Німеччина, Греція, Бель-
гія, Фінляндія, Португалія, Чехія, Мальта, Франція, 
Польща, Словаччина, Словенія, Румунія, Канада). 

3. Інновації в державних закупівлях, такі як «green 
public procurement» (зелені державні закупівлі), елек-
тронні закупівлі та ін. (Бельгія, Фінляндія, Мальта, 
Польща, Румунія, Кіпр).

4. Поширення інноваційної культури в державному 
секторі (Бельгія, Велика Британія, Бразилія, Норвегія, 
Туреччина, Кіпр).

5. Поліпшення результативності роботи окремих 
осіб або організацій завдяки використанню інновацій-
них форм державних закупівель, впровадження інно-
ваційної культури в державних установах, усунення 
зайвої бюрократії (Ірландія, Угорщина, Японія, Туреч-
чина, США). 

6. Співробітництво між державними та приватними 
компаніями (Данія, Нідерланди, Великобританія, Лат-
вія, Словенія) [11].

Висновки з проведеного дослідження. Проект – 
це виконання певних робіт для досягнення чітко визна-
ченої мети за обмежений період часу з використанням 
певного обсягу ресурсів (фінансових, матеріальних, 
людських), які є в розпорядженні господарюючого 
суб’єкта. Він має ряд лише йому властивих ознак: зміна 
властивостей та характеристик об’єкту (системи, про-
цесу тощо), на який спрямовані проектні дії, ресурсні 
та часові обмеження, масштаб, кількість учасників, 
ступінь впливу на навколишнє середовище тощо. Про-
ектний менеджмент – це діяльність, в процесі якої 
досягаються чіткі цілі проекту шляхом збалансування 
обсягів робіт, матеріальних і нематеріальних ресурсів, 
часу, якості та ризиків.

Застосування проектного управління потребує 
наявності певних знань і навичок використання мето-
дичного інструментарію з розробки й реалізації проек-
тів, яких бракує керівникам вітчизняних підприємств. 
Вирішення проблеми недостатнього та малоефектив-
ного використання проектних технологій в практиці 
українських підприємств може бути пов’язано з пропа-
гуванням освітніми організаціями, представництвами 
міжнародних організацій, державними установами й 
фондами вигод і можливостей, які створює застосу-
вання проектного управління.
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ЕКОНОМІЧНА ЄМНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
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Гончар В.І. Економічна ємність фармацевтичного ринку України та механізми її регулювання. 
У статті визначено кількісні і якісні оцінки економічної ємності фармацевтичного ринку України. Встановле-
но, що вона формується переважно за рахунок імпортованих товарів. Вітчизняне виробництво основних фар-
мацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів виявляє більшу стійкість до внутрішніх і зовнішніх шо-
ків порівняно з переробною промисловістю і промисловістю загалом. Протягом 2011-2017 років економічна 
ємність основних видів препаратів лікарських зросла, а їх конкурентоспроможність забезпечується ціновими 
перевагами порівняно з зарубіжними аналогами. Показано, що кількісні показники зростання фармацевтич-
ного ринку вступають у суперечність із його якісними оцінками. Механізми регулювання економічної ємності 
фармацевтичного ринку зводяться до розробки і реалізації програм імпортозаміщення лікарських засобів, роз-
будови інноваційної інфраструктури, створення науково-виробничих кластерів, дотримання стандартів GMP, 
стратегічного планування інноваційного портфеля нової продукції для ринку відповідно до його потреб.

Ключові слова: механізми регулювання, економічна ємність, фармацевтичний ринок, виробництво, про-
дукти, товари, імпорт, інновації.

Гончар В.И. Экономическая емкость фармацевтического рынка Украины и механизмы ее регули-
рования. В статье определены количественные и качественные оценки экономической емкости фармацев-
тического рынка Украины. Установлено, что она формируется в основном за счет импортируемых товаров. 
Отечественное производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов де-
монстрирует большую устойчивость к внутренним и внешним шокам по сравнению с перерабатывающей 
промышленностью и промышленностью в целом. В течение 2011-2017 годов экономическая емкость ос-
новных видов препаратов лекарственных выросла, а их конкурентоспособность обеспечивается ценовыми 
преимуществами по сравнению с зарубежными аналогами. Показано, что количественные показатели роста 
фармацевтического рынка вступают в противоречие с его качественными оценками. Механизмы регулиро-
вания экономической емкости фармацевтического рынка сводятся к разработке и реализации программ им-
портозамещения лекарственных средств, развитию инновационной инфраструктуры, созданию научно-про-
изводственных кластеров, соблюдению стандартов GMP, стратегическому планированию инновационного 
портфеля новой продукции для рынка в соответствии с его потребностями.

Ключевые слова: механизмы регулирования, экономическая емкость, фармацевтический рынок, произ-
водство, продукты, товары, импорт, инновации.

Honchar V.I. Economic capacity of the pharmaceutical market of Ukraine and mechanisms of its regula-
tion. The article identifies quantitative and qualitative estimates of the economic capacity of the pharmaceutical 
market of Ukraine. It is established that it is formed mainly due to imported goods. Domestic production of basic 
pharmaceutical products and pharmaceuticals is more resistant to internal and external shocks compared to the 
processing industry and industry in general. Market capacity is defined as the potential volume of sales of goods on 
the market for a certain period at a given price level and the ratio of supply and demand for goods, the state of the 
general market situation, household income and business activity. The main segments of the pharmaceutical market 
of Ukraine are hospital (circulation of medicines at medical institutions, hospitals, clinics and hospitals) and retail. 
The market share of the hospital is small and continues to decline due to limited budget funding for health care. The 
goods of the retail market are: medicines, medical devices, cosmetics, dietary supplements. During 2011-2017, the 
economic capacity of the main types of drugs increased (excluding antibiotics and drugs containing: penicillin’s or 
their derivatives, other antibiotics, insulin, iodine or its compounds, chitin), and their competitiveness is ensured by 
price advantages over foreign analogues. Despite the positive aspects, the production of generics hinders the innova-
tive way of development of the national economy. Quantitative growth rates of the pharmaceutical market contradict 
its qualitative estimates: import dependence, own production of generics, production of traditional pharmaceutical 
products, introduction of innovations in the form of new products for the enterprise, high resale of goods on the 
wholesale market with their slow turnover. Mechanisms for regulating the economic capacity of the pharmaceutical 
market are reduced to the development and implementation of programs for import substitution of drugs, develop-
ment of innovation infrastructure, creation of research and production clusters, compliance with GMP standards, 
strategic planning of innovation portfolio of new products for the market.

Key words: regulatory mechanisms, economic capacity, pharmaceutical market, production, products, goods, 
imports, innovations.



186

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

Таблиця 1
Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2007-2017 роки, відсотків до попереднього року

Вид економічної діяльності Код за 
КВЕД-2010 2007 2008 2009 2010 2011

Промисловість B+C+D 107,1 95,0 79,4 112,0 108,0
Переробна промисловість C 110,5 94,6 73,3 116,2 109,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів 21 107,2 96,6 108,0 115,9 98,6

Продовження табл. 1
Вид економічної діяльності 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Промисловість 99,5 95,7 89,9 87,7 104,0 101,1
Переробна промисловість 98,0 92,7 90,7 86,9 105,6 105,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів 107,2 111,8 101,9 91,9 110,4 103,6

Джерело: побудовано за даними [10]

Постановка проблеми. Фармацевтичний ринок 
України посідає важливе місце у структурі національ-
ної економіки. Його розвиток уособлює стан конку-
рентного середовища в країні, її експортно-імпортний 
потенціал, гостроту проблеми забезпечення національ-
ної безпеки, рівень життя населення та його соціаль-
ного захисту. Забезпечення потреби людини у реалі-
зації права на охорону здоров’я, фізичної і фінансової 
доступності якісних лікарських засобів концентрує у 
собі поняття економічної ємності фармацевтичного 
ринку. Ємність ринку визначається як потенційно 
можливий обсяг реалізації товару на ринку за певний 
період при даному рівні цін і співвідношенні пропо-
зиції і попиту на товар, стані загальної кон’юнктури 
ринку, доходів населення та ділової активності [1, c. 9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї 
проблеми. Проблеми формування економічної ємності 
фармацевтичного ринку знаходиться у центрі уваги 
багатьох вчених. Мінцер О. П., Бабінцева Л. Ю. наго-
лошують на незадовільному стані інформатизації 
охорони здоров'я як джерела її оцінки, що потребує 
використання складних моделей [2, c. 124]. Мнушко 
З. M., Попова Ю. В., Тіманюк I. В. розроблено бага-
тошарову штучну нейронну мережу для прогнозу-
вання економічної ємності фармацевтичного ринку 
[3, c. 72]. Дискусійні аспекти трактування її сутності 
є об’єктом уваги таких авторів, як Воскобійник Ю. П., 
Гаваза Є. В., Жуковська О. А., Нікітіна П. А., Пере-
садько Г. О. Другий аспект досліджуваної проблеми 
пов'язаний із визначенням дефініцій управлінських 
категорій. Голубка В. М. трактує державне регулю-
вання фармацевтичного ринку як систему цілеспрямо-
ваних заходів долання кон’юнктурних ринкових дис-
балансів з оптимізацією задоволення інтересів його 
учасників та конструктивними впливами на ситуацію 
в країні загалом [4, c. 23]. А механізми регулювання 
фармацевтичного ринку трактуються даним автором як 
конкретні інструменти регуляторного впливу на його 
учасників та результуючі кон’юнктурні характерис-
тики, що через взаємодію з відповідним забезпеченням 
(інституційним, інформаційним, кадровим та фінан-
совим) дозволяють досягати задекларованих цілей. 
Високо оцінюючи науковий доробок зазначених авто-
рів, слід визнати недостатню увагу до регулювання 
економічної ємності фармацевтичного ринку. 

Формулювання завдання дослідження. Метою 
дослідження є визначення кількісних і якісних оцінок 
економічної ємності фармацевтичного ринку України 
та розробка рекомендацій з її збільшення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
кількісної оцінки економічної ємності ринків вико-
ристовують різні методи, основними із яких є: вироб-
ничий; галузевого росту; індекс дослідницької панелі; 
індекс купівельної спроможності; норми витрачання 
товару; сумування первинних, повторних та додат-
кових продажів [5, c. 332]. В умовах невизначеності 
може застосовуватися інтервальна модель оцінки рин-
кової частки компанії [6, c. 548]. Економічна ємність 
ринків аналізується у розрізі окремих сегментів, това-
рів і товарних груп. Також необхідно враховувати, що 
цінності клієнта на ринку фармацевтичної продукції 
також формують соціально-культурні норми, тради-
ції, рівень інформованості, минулий досвід спожива-
чів, ставлення до реклами в засобах масової інфор-
мації, аптеках, лікувально-профілактичних установах 
тощо [7, c. 605]. 

Основними сегментами фармацевтичного ринку 
України є госпітальний (обіг лікувальних засобів при 
медичних установах, лікарнях, поліклініках та ста-
ціонарах) та роздрібний [8, c. 30]. Частка госпіталь-
ного ринку є незначною (не більше 10%) і продовжує 
скорочуватися з причини обмеженого бюджетного 
фінансування охорони здоров’я. Товарами роздрібного 
ринку є: лікувальні засоби, вироби медичного призна-
чення, косметичні засоби, дієтичні добавки [9, c. 179]. 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – це галузь національної 
економіки, яка потужно розвивається, розпочинаючи з 
2007 року (табл. 1).

Протягом досліджуваного одинадцятирічного пері-
оду спад спостерігався тільки тричі: у 2008 році (на 
3,4%), у 2011 році (на 1,4%), у 2015 році (на 8,1%). 
Падіння обсягів виробництва фармацевтичної про-
мисловості у 2008 і 2015 роках було менше, ніж у про-
мисловості і переробній промисловості. Падіння у 
2011 році мало місце на фоні зростання обсягів вироб-
ництва у промисловості (на 8,0%) і переробній про-
мисловості (на 9,6%). Натомість у 2013 і 2014 роках 
приріст виробництва фармацевтичної промисловості 
склав відповідно 11,8% і 1,9% на фоні скорочення 
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Таблиця 2
Виробництво окремих видів фармацевтичної продукції за 2011–2017 роки

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості (НПП)

Кількість виробленої продукції (валове виробництво)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Препарати лікарські, що містять інші антибіотики, 
розфасовані для роздрібного продажу, т. 769 868 861 1269 1218 1186 1157

– базисні індекси, частка од. 1 1,13 1,12 1,65 1,58 1,54 1,50
– ланцюгові індекси, частка од. - 1,13 0,99 1,47 0,96 0,97 0,98
Препарати лікарські, що містять кортикостероїдні 
гормони, їх похідні та структурні аналоги, 
і не містять антибіотики, т.

87,7 92,3 92,2 112 84,2 111 116

– базисні індекси, частка од. 1 1,05 1,05 1,28 0,96 1,27 1,32
– ланцюгові індекси, частка од. - 1,05 1,00 1,21 0,75 1,32 1,05
Препарати лікарські інші, розфасовані 
для роздрібного продажу, тис. т. 36,8 40,3 46,4 43,2 41,3 46 46,9

Індекси, частка од. 1 1,10 1,26 1,17 1,12 1,25 1,27
Індекси, частка од. - 1,10 1,15 0,93 0,96 1,11 1,02

Джерело: побудовано за даними [10]

обсягів виробництва у промисловості і переробній 
промисловості. Зазначені висновки підтверджуються 
даними про виробництво окремих видів фармацевтич-
ної продукції (табл. 2). 

Починаючи з 2012 року в Україні на зазначе-
них сегментах ринку спостерігається пожвавлення. 
У 2014 році спостерігалися найбільші обсяги вироб-
ництва: препарати лікарські, що містять інші антибі-
отики, – 1269 т., що на 65% більше обсягів 2011 року; 
препарати лікарські, що містять кортикостероїдні гор-
мони, їх похідні та структурні аналоги, – 112 т. (при-
ріст 28%). Максимальний обсяг виробництва препара-
тів лікарських інших мав місце у 2013 році (46,4 тис. т., 
приріст до 2011 р. 26%). У наступні роки темпи зрос-
тання уповільнилися, у 2015 році мало місце скоро-
чення обсягів виробництва до попереднього року 
за усіма видами продукції, максимальне – за пре-
паратами лікарськими, що містять кортикостероїдні 
гормони, їх похідні та структурні аналоги (на 25%). 
Проте обсяг виробництва 2017 року значно перевищує 
базисні показники 2011 року: препарати лікарські, що 
містять інші антибіотики, – на 50%; препарати лікар-
ські, що містять кортикостероїдні гормони, їх похідні 
та структурні аналоги, – на 32%, препарати лікарські 
інші – на 27%.

Одним із пояснень зазначеної ситуації є загаль-
носвітова тенденція зростання обсягів продажів 
генериків, до якої вдало долучилася Україна. Попри 
позитивні сторони, виробництво генериків стримує 
інноваційний шлях розвитку національної економіки. 
Проте кількість інноваційно активних підприємств 
фармацевтичної галузі є достатньо високою. За підсум-
ками 2017 року за КВЕД 21 «Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препара-
тів» 35 підприємств із 65 (53,8%) займалися інновацій-
ною діяльністю, із них витрачали кошти на: внутрішні 
НДР- 16, зовнішні НДР – 13, придбання машин, облад-
нання та програмного забезпечення – 15, придбання 
інших зовнішніх знань – 6, інше – 12. Впроваджували 
інновації 31 підприємство, у т.ч. інноваційні процеси – 
10 (з них маловідходні, ресурсозберігаючі – 3), інно-
ваційні види продукції – 21 (з них нові для ринку – 4). 
Реалізували інноваційну продукцію 29 підприємств, 

у т.ч. нову для ринку – 8, нову тільки для підприєм-
ства – 25. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
представленої фармацевтичними продуктами і фарма-
цевтичними препаратами, склав 476,5 млн. грн., вбо 
1,6% до загального обсягу реалізованої продукції про-
мисловими підприємствами (у т.ч. продукція, що була 
новою для ринку – 3,6%, новою тільки для підприєм-
ства – 96,4%).

Вітчизняні виробники розширили асортимент 
лікарських засобів, при цьому їх ціна значно менша 
порівняно з зарубіжними аналогами (табл. 3).

За середніми щомісячними даними ціна імпорт-
них антибіотиків складає 93,0 грн., а вітчизняних – 
13,92 грн., що у 6,68 разів менше. Проте протягом 
2013-2017 років обсяг виробництва антибіотиків 
скоротився із 168122,5 тис. грн. до 73558,9 тис. грн., 
або у 2,28 разів, а у фізичному вираженні ще 
більше – із 176682 кг до 20982 кг, або у 8,42 разів. 
Судинорозширювальні імпортні засоби коштують 
44,94 грн., а вітчизняні – 9,28 грн., що у 4,84 разів 
менше. Ціна жарознижувальних та знеболювальних 
(11,58 грн.) у 1,75 разів вище порівняно з вітчизня-
ними (6,61 грн.). 

Цінова конкуренція є вагомим аргументом для 
вибору споживачем вітчизняних лікарських засобів, 
які відпускаються буз рецепта. Для рецептурних пре-
паратів дія об’єктивних ринкових законів обмежується 
призначенням лікарів, які можуть мати матеріальну 
зацікавленість у призначенні імпортних лікарських 
засобів. Але рецептурна система покликана обмежити 
самолікування, яке є дуже поширеним серед українців. 

У 2017 році обсяг оптового товарообороту продук-
тів фармацевтичних основних та препаратів фармацев-
тичні склав 112528,2 млн. грн, або 5,9% його загальної 
вартості, у т.ч. частка товарів, які вироблені на терито-
рії України, склала лише 25,4%. Із загального обсягу 
товарообороту продано іншим підприємствам оптової 
торгівлі товарів на суму 63961,2 млн. грн., тобто лан-
ковість перепродажу товару є дуже високою – 2,3 рази. 
Вартість товарних запасів фармацевтичної продук-
ції складала 18752,7 млн. грн., тобто оборотність не 
дуже швидка – 6 оборотів на рік, а тривалість обороту 
близько 60 днів.
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Значний обсяг даних, які необхідні для оцінки еко-
номічної ємності фармацевтичного ринку, не опри-
люднюються з метою забезпечення виконання вимог 
Закону України “Про державну статистику” щодо кон-
фіденційності статистичної інформації. Із розміщеної 
на офіційному сайті Державної служби статистики 
України інформації щодо виробництва промислової 
продукції за видами за 2013-2017 роки можна виділити 
такі групи фармацевтичної продукції: 

1 група – збільшення обсягів виробництва: 
солi четвертинні та гідроксиди амонію; лецитини 

та інші фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначе-
ного хімічного складу – із 6434480 кг до 13228544 кг, 
або вдвічі; 

кров людська; кров тварин, приготовлена для 
терапевтичного, профілактичного чи діагностичного 
застосування; токсини; інші культури мікроорганізмів 
(крім дріжджів) – із 28117 кг у 2015 році до 34271 кг у 
2016 році, або у 1,21 разів;

препарати лікарські, що містять кортикостироїдні 
гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять 
антибіотики, для терапевтичного або профілактичного 
застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані 
для роздрібного продажу, – із 84206 кг у 2015 році до 
115945 кг у 2017 році, або у 1,38 разів;

препарати лікарські інші, що містять вітаміни чи про-
вітаміни, їх похідні та суміші, для терапевтичного або 
профілактичного застосування, в дозованому вигляді 
чи розфасовані для роздрібного продажу, – 1501659 кг у 
2015 році до 1738055 кг у 2017 році, або на 15,7%;

препарати лікарські інші, що містять змішані чи 
незмішані продукти, розфасовані для роздрібного про-
дажу, – із 41292126 кг у 2015 році до 46859418 кг у 
2017 році, або на 13,5%;

сироватки імунні, продукти імунологічні інші (які 
беруть участь у регуляції імунологічних процесів) та 
фракції крові інші, – із 7053 кг у 2016 році до 18449 кг 
у 2017 році, або у 2,6 разів;

препарати протизаплідні хімічні на основі гормонів 
або сперміцидів, – кг із 631 кг у 2016 році до 1155 кг у 
2017 році, або у 1,83 разів; 

препарати контрастні для рентгенологічних обсте-
жень, реактиви діагностичні для введення хворим, – 
52927 кг у 2015 році до 58881 кг у 2017 році, або на 
11,2%.

2 група – скорочення обсягів виробництва: 
препарати лікарські, що містять пеніциліни або 

їх похідні, які мають структуру пенiциланової кис-
лоти, чи містять стрептоміцині або їх похідні, у дозо-
ваному вигляді чи розфасовані для роздрібного про-
дажу – із 52113 кг у 2015 році до 46901 кг у 2017 році, 
або на 10%;

препарати лікарські, що містять інші антибіотики, 
розфасовані для роздрібного продажу,- із 1217557 кг у 
2015 році до 1156845 кг у 2017 році, або на 5%;

препарати лікарські, що містять інсулін і не міс-
тять інші антибіотики, для терапевтичного або про-
філактичного застосування, в дозованому вигляді чи 
розфасовані для роздрібного продажу – із 33432 кг у 
2015 році до 20374 кг у 2017 році, або на 39%;

Таблиця 3
Середні споживчі ціни на фармацевтичні товари по Україні у 2017 році, грн.

№ 
п/п

Товари (послуги)-
представники

Одиниця 
вимірю-
вання

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

1 Антибіотики
10 табл., 
капсул2 – вітчизняні 13,58 13,67 13,65 13,69 13,80 13,95

3 – імпортні 91,60 91,35 91,11 91,25 91,60 91,86
4 Судинорозширювальні
5 – засоби вітчизняні 10 табл., 

капсул
9,04 9,10 9,09 9,09 9,19 9,26

6 – засоби імпортні 43,91 44,11 44,41 44,66 44,95 45,00

7 Жарознижувальні 
та знеболювальні

8 – препарати вітчизняні 10 табл. 6,27 6,31 6,30 6,38 6,44 6,50
9 – препарати імпортні 1 пакетик 11,39 11,48 11,43 11,46 11,41 11,33

Продовження табл. 3
№ 
п/п

Товари (послуги)-
представники Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Середнє 

1 Антибіотики
2 – вітчизняні 14,03 14,03 14,05 14,08 14,21 14,30 13,92
3 – імпортні 92,50 92,71 93,24 95,03 96,19 97,51 93,00
4 Судинорозширювальні
5 – засоби вітчизняні 9,29 9,29 9,37 9,48 9,56 9,65 9,28
6 – засоби імпортні 44,96 45,08 45,17 45,31 45,59 46,07 44,94

7 Жарознижувальні 
та знеболювальні

8 – препарати вітчизняні 6,56 6,66 6,83 6,91 7,06 7,13 6,61
9 – препарати імпортні 11,34 11,41 11,53 11,86 12,08 12,22 11,58

Джерело: побудовано за даними [11]
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препарати лікарські інші (що містять йод або його 
сполуки, хітин та т. ін.), для терапевтичного або профі-
лактичного використання, не розфасовані для роздріб-
ного продажу,- із 537067 кг у 2015 році до 166509 кг у 
2017 році, або у 3,2 рази;

вакцини, які застосовуються у ветеринарії, – із 
236670 кг у 2015 році до 124221 кг у 2017 році, або у 
1,9 разів; 

матеріали перев’язувальні клейкі чи матеріали 
подібні, просочені чи покриті фармацевтичними речо-
винами, для роздрiбного продажу, – із 174700 кг у 
2015 році до 115112 кг у 2017 році, або на 34,1%;

вата, марля та матеріали подібні, просочені чи 
покриті фармацевтичними речовинами, розфасо-
вані для роздрібного продажу, (крім вати за позиці-
ями 13.99.14.00 та 17.22.12.40), – із 1448009 кг до 
1411850 кг, або на 2,5%.

Зазначені показники динаміки свідчать про високу 
варіабельність обсягів виробництва, як додатну, так і 
від’ємну. Це може сигналізувати або про нестійкість 
споживчого попиту, або про обмеження виробничих 
можливостей. 

За підсумками 2017 року розкрито інформацію 
про обсяг випуску у розрізі окремих видів фарма-
цевтичної продукції у сумі 26165,3 млн. грн., що ста-
новить 91,4% від оптового товарообороту виробле-
ної в Україні (28621,4 млн. грн.). Найбільший обсяг 
(20365,3 млн. грн) і частка (77,83%) приходиться на 
препарати лікарські інші, що містять змішані чи незмі-
шані продукти, розфасовані для роздрібного продажу. 
Значно менша питома вага приходиться на препарати 
лікарські, що містять:

інші антибіотики, розфасовані для роздрібного про-
дажу – 8,11%;

алкалоїди або їх похідні, розфасовані для роздріб-
ного продажу – 3,94%;

вітаміни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші, для 
терапевтичного або профілактичного застосування, в 
дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного 
продажу – 2,62%;

кортикостероїді гормони, їх похідні та струк-
турні аналоги, і не містять антибіотики, для тера-
певтичного або профілактичного застосування, в 
дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного 
продажу – 2,10%;

солі четвертинні та гідроксиди амонію; лецитини 
та інші фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначе-
ного хімічного складу – 1,51%.

Частка позицій по іншим видам продукції менше 1%.
Продукція, про яку йшлося вище, є переважно тра-

диційною для ринку. Інноваційні підходи до форму-
вання продуктового асортименту використовуються 
недостатньо. Погоджуємося з Жадько С. В., що зміц-

нення конкурентоспроможності фармацевтичної галузі 
потребує формування інноваційного портфелю фар-
мацевтичних підприємств, стратегічного планування 
впровадження ними нових лікарських засобів. Роз-
робка виробничої програми випуску фармацевтичної 
продукції має ґрунтуватися на результатах маркетин-
гового дослідження ринку, вивченні динаміки захво-
рюваності та смертності в країні й регіоні, виявленні 
найбільш поширених і зростаючих захворювань, які 
будуть формувати споживчий попит [12, c. 49]. При 
цьому необхідно враховувати наявність національних і 
регіональних програм у сфері охорони здоров’я, меха-
нізмів реімбурсації (англ. reimbursement – виплата ком-
пенсацій) споживачам лікарських засобів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Осно-
вний результат статті полягає у визначенні кількіс-
них і якісних оцінок економічної ємності фармацев-
тичного ринку України та розробці рекомендацій з її 
збільшення. 

1. Економічна ємність фармацевтичного ринку 
України формується на ¾ за рахунок імпортованих 
товарів і лише на ¼ в результаті виробництва основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препара-
тів. Зазначена підгалузь національного господарства 
виявляє більшу стійкість до внутрішніх і зовнішніх 
шоків порівняно з переробною промисловістю і про-
мисловістю загалом. Протягом 2011-2017 років еконо-
мічна ємність основних видів препаратів лікарських 
зросла (за виключенням антибіотиків і препаратів 
лікарських, що містять: пеніциліни або їх похідні, інші 
антибіотики, інсулін, йод або його сполуки, хітин), а 
їх конкурентоспроможність забезпечується ціновими 
перевагами порівняно з зарубіжними аналогами. 

2. Кількісні показники зростання фармацевтич-
ного ринку вступають у суперечність із його якісними 
оцінками: імпортна залежність, власне виробництво 
генериків, випуск традиційних для ринку фармацев-
тичних товарів, впровадження інновацій у формі нової 
для підприємства продукції, висока ланковість пере-
продажу товарів на оптовому ринку при їх повільній 
оборотності. 

3. Механізми регулювання економічної ємності 
фармацевтичного ринку зводяться до розробки і реа-
лізації програм імпортозаміщення лікарських засобів, 
розбудови інноваційної інфраструктури, створення 
науково-виробничих кластерів, дотримання стандар-
тів GMP, стратегічного планування інноваційного 
портфеля нової продукції для ринку відповідно до 
його потреб.

Метою подальших досліджень є розробка механіз-
мів регулювання конкурентоспроможності фармацев-
тичного ринку України в умовах євроінтеграції.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Худолей В.Ю., Беспалов М.О. Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової бази місцевого са-
моврядування. У статті розглянуто роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової бази органів місцево-
го самоврядування. Визначено, що місцеві бюджети виступають основним джерелом фінансових ресурсів 
для забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Проведено аналіз динаміки та структури форму-
вання дохідної бази місцевих бюджетів та визначено, що основна частка у структурі доходів припадає на 
податкові надходження та офіційні трансферти. Підкреслюється, що одним із головних джерел наповне-
ння місцевих бюджетів і надалі залишаються трансферти, що свідчить про певне переважання централь-
них фінансів у структурі доходів місцевих бюджетів над їх власними доходами та спричиняє певну за-
лежність та стримує процес розвитку фінансової децентралізації. Визначено напрями збільшення доходів 
місцевих бюджетів для забезпечення збалансованого розвитку територіальних одиниць. Встановлюється 
необхідність підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих органів влади та розвитку системи 
місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, трансферти, податкові надходження, фі-
нансова самостійність.

Худолей В.Ю., Беспалов Н.А. Роль местных бюджетов в укреплении финансовой базы местного 
самоуправления. В статье рассмотрена роль местных бюджетов в укреплении финансовой базы органов 
местного самоуправления. Определено, что местные бюджеты выступают основным источником финансо-
вых ресурсов для обеспечения развития местного самоуправления. Проведен анализ динамики и структуры 
формирования доходной базы местных бюджетов и определено, что основная доля в структуре доходов 
приходится на налоговые поступления и официальные трансферты. Подчеркивается, что одним из главных 
источников наполнения местных бюджетов, остаются трансферты, свидетельствует об определенном пре-
обладание центральных финансов в структуре доходов местных бюджетов над их собственными доходами и 
вызывает определенную зависимость и сдерживает процесс развития финансовой децентрализации. Опре-
делены направления увеличения доходов местных бюджетов для обеспечения сбалансированного развития 
территориальных единиц. Устанавливается необходимость повышения уровня финансовой самодостаточ-
ности местных органов власти и развития системы местных бюджетов.

Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов, трансферты, налоговые поступления, 
финансовая самостоятельность.

Khudolei V.Yu., Bespalov M.O. The role of local budgets in strengthening the financial base of local self-
government. At the present stage of development of the budget system of Ukraine, the issue of local budgets be-
comes especially relevant, because they are the basis for the implementation of state budget policy at the local level. 
The level of socio-economic development of individual territorial units depends on the appropriate level of financial 
independence of local budgets. The principle of financial independence involves the formation of an appropriate 
level of resource base, which increases the financial capacity of local governments. The urgency of the problems 
of forming the financial base of local self-government is growing in the context of financial decentralization, be-
cause local budgets play an important role not only in the development of regions, but also the national economy 
as a whole. The article considers the role of local budgets in strengthening the financial base of local governments. 
It is determined that local budgets are the main source of financial resources to ensure the development of local 
self-government. An analysis of the dynamics and structure of the formation of the revenue base of local budgets 
and determined that the main share in the structure of revenues falls on tax revenues and official transfers. It is 
emphasized that one of the main sources of filling local budgets continues to be transfers, which indicates a certain 
predominance of central finance in the structure of local budget revenues over their own revenues and causes some 
dependence and hinders the process of financial decentralization. The directions of increase of incomes of local bud-
gets for maintenance of balanced development of territorial units are defined. There is a need to increase the level 
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of financial self-sufficiency of local authorities and the development of local budgets. The role of local budgets as a 
financial basis for development for individual territorial bodies is significantly strengthened in the context of redis-
tribution of powers and financial resources. In terms of financial decentralization, there is a dependence of socio-
economic development of individual administrative-territorial units on the strategic course of local governments. 

Key words: local budgets, local budget revenues, transfers, tax revenues, financial independence.

Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі 
розвитку бюджетно-фінансової системи України 
досить актуальними є проблеми місцевих бюджетів, 
адже вони виступають базисом реалізації державної 
бюджетно-фінансової політики на рівні окремих тери-
торіальних утворень. Від належного рівня фінансово-
бюджетної самостійності та самодостатності місцевих 
бюджетів безпосередньо залежить ступінь соціаль-
ного та фінансово-економічного розвитку окремих 
територіальних одиниць. Принцип фінансової само-
стійності передбачає формування належного рівня 
ресурсної бази, що підвищує фінансові можливості 
органів місцевого самоврядування. Актуальність про-
блем формування ресурсно-фінансової бази місцевого 
самоврядування зростає в умовах фінансової децен-
тралізації, адже місцеві бюджети відіграють важливу 
роль не лише у розвитку регіонів, а і національної еко-
номіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика фінансового забезпечення органів місце-
вого самоврядування, формування їх фінансової бази, 
відображена в працях таких українських науковців, 
як: О. Василик, О. Кириленко, І. Луніна, В. Пилипів, 
Л. Тарангул, І. Чугунов та ін., проте поряд з цим саме 
питання зміцнення фінансової бази місцевого само-
врядування на нинішньому етапі розвитку економіки 
потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
криття ролі місцевих бюджетів у зміцненні фінансової 
бази місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова незалежність та самодостатність органів 
місцевого самоврядування характеризується можли-
вістю до самостійного вирішення проблем у напрямку 

соціально-економічного розвитку окремих територі-
альних утворень. Оскільки місцеві бюджети на даному 
етапі розвитку та за умови впровадження фінансової 
децентралізації виступають гарантом фінансової ста-
більності органів місцевого самоврядування, дана 
проблематика є досить актуальною безпосередньо в 
умовах зміцнення їх фінансової самодостатності та 
незалежності.

Із запуском процесів впровадження фінансової 
децентралізації усі структуруючи складові системи 
місцевих фінансів піддаються впливу різних факто-
рів, а отже, мають бути пристосовані до певних нових 
умов, що виникають безпосередньо в процесі рефор-
мування систем місцевого самоврядування. В першу 
чергу піддається впливу позиція державних органів 
влади, а також органів управління на місцевому рівні у 
системі місцевих фінансів, а також характер взаємоза-
лежностей між ними (рис. 1) [1, с. 45]. 

Фінансову децентралізацію слід розглядати не лише 
як інструмент наповнення бюджету. Вона впливає на 
рівень прозорості фінансових потоків і значно під-
вищує рівень зацікавленості органів місцевого само-
врядування у реалізації та використанні податкового 
потенціалу власних адміністративно-територіальних 
одиниць. За умови успішного впровадження процесу 
фінансової децентралізації розкривається ряд додат-
кових можливостей у напрямку забезпечення форму-
вання місцевих бюджетів, підвищується рівень свободи 
у напрямку використання коштів органами місцевого 
самоврядування, підвищується рівень активності та 
ініціативності місцевої влади, употужнюється контр-
оль за виконанням бюджету, у напрямку трансфертної 
політики підвищується рівень її результативності, про-
водиться результативне фінансове вирівнювання. 

Рис. 1. Зміна місця і ролі органів влади  
у контексті фінансової децентралізації

Джерело: [1, с. 45]
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Місцеві бюджети виступають не лише одним із 
основоположних елементів бюджетної системи, але і 
посідають одне із провідних місць у економічній сис-
темі кожної країни, їхнє значення і роль безпосередньо 
обумовлені пріоритетами і цільовими установками 
суспільного розвитку та типом економічної системи. 
Основними елементами багатовекторної ролі місцевих 
бюджетів є те, що вони являються: 

– інструментом та важелем макроекономічного 
регулювання; 

– важливим реагентом процесів економічного роз-
витку та забезпечення фінансової стабільності; 

– планами формування та використовування 
фінансових ресурсів територіальних утворень; 

– головним осередком фінансових ресурсів для 
утримання і розвитку інфраструктурних об’єктів міс-
цевих адміністративно-територіальних утворень; 

– фінансовою базою розвитку місцевого самовря-
дування і вирішення їхніх проблем; 

– головним елементом процесу фінансового 
вирівнювання; 

– інструментом реалізації державної політики на 
рівні регіонів; 

– інструментом для вирішення соціальних про-
блем та підвищення рівня добробуту громадян та окре-
мих територій [4, с. 161].

Реформа децентралізації виступає потужним важе-
лем у напрямку нарощення дохідної частину місцевих 
бюджетів. Втім, на противагу цьому фінансування 
досить значної частини видатків, пов’язаних із розви-
тком територіальних утворень, тепер здійснюється за 
рахунок їх же бюджетів. Слід зауважити, що місцеві 
збори і податки і надалі являються основоположною 
складовою наповнення місцевих бюджетів, зокрема, 
це: ПДФО та акцизний податок.

В.М. Попов та Н.І. Малімон зазначають, що «роль 
місцевих бюджетів помітною мірою відзначується від-
сотком видатків і доходів місцевих бюджетів в складі 
Зведеного бюджету, яка відображає участь у вирішенні 

нагальних проблем розвитку саме органів управління 
місцевого рівня, певну обмеженість функцій першо-
рядних органів влади, і такий відсоток являє собою 
загальний показник, що показує рівень фінансової 
самодостатності органів місцевої влади, дає можли-
вість схарактеризувати рівень розвиненості місцевих 
бюджетів» [3, с. 68-69]. 

Питому вагу місцевих бюджетів у складі системи 
видатків та доходів Зведеного бюджету України пока-
зано у табл. 1.

Таблиця 1
Питома вага місцевих бюджетів у структурі 

видатків та доходів зведеного бюджету України, %

Рік
Частка місцевих бюджетів у структурі 

Зведеного бюджету України
за доходами за видатками

2015 18,5 40,7
2016 21,8 41,4
2017 22,5 46,3

Джерело: розраховано автором за даними [2]

Чинна практика формування дохідної бази бюдже-
тів окремих територіальних одиниць свідчить, що 
одним із визначальних джерел наповнення місцевого 
бюджету все ж іще залишаються ряд окремих транс-
ферти, що відображає певне переважання централізо-
ваних фінансових ресурсів у структурі доходів місце-
вих бюджетів над їх власними доходами та спричинює 
стримування процесу розвитку фінансової децентралі-
зації (рис. 2).

Збільшення дохідної частини місцевих бюдже-
тів відображає рівень зацікавленості органів місцевої 
влади у напрямку розвитку місцевих громад, дієву реа-
лізацію заходів стосовно пошуку нових можливостей 
наповнення місцевих бюджетів та підвищення ефек-
тивності адміністрування зборів та податків. У ниніш-
ніх умовах органи місцевого самоврядування дещо від-

Рис. 2. Динаміка зміни дохідної частини місцевих бюджетів України  
за 2015–2017 рр., млрд. грн.

Джерело: складено автором за даними [2]
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ходить від позиції очікування дотацій із держбюджету і 
направляють свої ресурсні потужності на інноваційний 
розвиток, сформовують управлінський апарат належ-
ного рівня, аналізують розходи бюджетних коштів для 
уникнення випадків нераціонального, неефективного 
їхнього використання.

Для більш детального розуміння варто розглянути 
структуру доходів місцевих бюджетів (табл. 2).

За даними табл. 2 бачимо, що найбільш значний 
відсоток у структурі дохідної бази місцевих бюдже-
тів належить зборам і податкам. Втім, не зважаючи на 
тенденцію росту, їх сума не здатна забезпечувати від-
повідного рівня виконання функцій органів місцевого 
самоврядування. 

Зростання стійкості територіальних осередків зна-
чною мірою залежить від нової філософії просторо-
вого планування як безпосередньо в великих містах 
(обласних центрах), так і у цілому в країні. Це вимагає 
розроблення адаптивної місцевої і регіональної полі-
тики в умовах створення нового адміністративно-тери-
торіального устрою у процесі децентралізації. Нового 
імпульсу в глобальних умов має отримати співробітни-
цтво територіальних громад як важливий інструмент 
зростання спроможності та розвитку за рахунок еко-
номії фінансових ресурсів та згуртованості суміжних 
громад, підвищення якості надання послуг населенню 
на основі реалізації спільних інтересів та цілей.

Сьогодні місцеві органи влади не мають доступу 
до достатньої кількості фінансових ресурсів для орга-
нізації процесів управління соціальною та економіч-
ною сферами на належному рівні. Це зумовлено цілим 
рядом обставин [4, с. 161-162]: 

– практикою встановлення видатків униз по бюджет-
ній системі без відповідного підсилення дохідною 
базою, що спричиняє дотаційність значної кількості 
місцевих бюджетів, що раніше не були збалансовані; 

– значним рівнем зосередження фінансових ресур-
сів в централізованому бюджеті, що зменшує ступінь 
участі регіональних і місцевих бюджетів у процесі 
вирішення нагальних для населення цілей; 

– переважаючою роллю регулюючих доходів в 
складі надходжень до місцевого бюджету та низьким 
відсотком закріплених за територіальними осередками 
податкових платежів.

Збільшення доходів місцевих бюджетів є одним із 
найбільш важливих стратегічних завдань забезпечення 
збалансованого розвитку і підвищення конкуренто-
спроможності, що реально можливо за таких умов: 

– постійний моніторинг задля виявлення прихова-
ного потенціалу для розвитку кожного району, регіону, 
окремої об’єднаної територіальної громади; 

– забезпечення ефективної взаємодії між органами 
державної влади, приватними суб’єктами підприємни-
цтва, органами місцевого управління та громадянами, 

– вдосконалення процесу залучення й вживання 
міжнародної фінансово-технічної допомоги, фінансо-
вих ресурсів міжнародних фінансових інституцій для 
забезпечення регіонального розвитку з метою успіш-
ного впровадження проектів, що у своєму спрямованні 
націлені на розвиток регіональної інфраструктури, 
покращення стану навколишнього природнього серед-
овища і рівня життя населення; 

– використання накопиченого потенціалу місцевих 
бізнес структур для піднесення територій, зростання 
ступеня підприємницької ініціативи, а також рівня 
інвестиційної привабливості із метою реалізації інвес-
тиційних проектів.

Висновки з проведеного дослідження. Роль міс-
цевих бюджетів як фінансової основи розвитку для 
окремих територіальних органів значно посилюється 
в умовах перерозподілу повноважень та фінансових 
ресурсів. В умовах фінансової децентралізації спо-

Таблиця 2
Структура доходів місцевих бюджетів України за 2015-2017 рр., млрд. грн.

2015 2016 2017
Податкові надходження,
з них: 98,2 146,9 201,0

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 59,2 84,9 117,1

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2,2 2,5 2,5
Внутрішні податки на товари та послуги 7,7 11,6 13,2
Місцеві податки 27,0 42,3 52,6
Інші податки та збори 2,1 5,6 15,7
Неподаткові надходження, з них: 20,1 21,9 25,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,5 1,8 2,3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 2,8 3,4 3,9

Інші неподаткові надходження 1,5 1,8 2,7
Власні надходження бюджетних установ 15,3 14,9 17,0
Доходи від операцій з капіталом, з них: 1,6 1,4 1,9
Надходження від продажу основного капіталу 0,7 0,5 0,6
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,9 0,9 1,3
Цільові фонди 0,4 0,5 0,6
Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 120,5 170,7 210,1
Офіційні трансферти від органів державного управління 174,0 195,4 272,6

Джерело: складено автором за даними [2]
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стерігається залежність соціально-економічного роз-
витку самостійних адміністративно-територіальних 
одиниць від стратегічного курсу органів місцевого 
самоврядування. Втім, спостерігається невідповід-
ність між обсягом доходів місцевих бюджетів та розмі-
ром поточних видатків, що вимагають фінансування. 
Підняттю рівня ресурсно-фінансової незалежності та 
самодостатності місцевих органів влади і розвитку 
системи місцевих бюджетів може посприяти гори-
зонтальна та вертикальна бюджетна конкуренція. Це 
матиме позитивний вплив на територіальний еконо-
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мічний розвиток та забезпечуватиме підвищення рівня 
надання суспільних послуг та розвиток інфраструк-
турних об’єктів. 

Формування достатнього рівня фінансової забез-
печеності органів місцевого самоврядування є досить 
важливим, адже саме це здійснює позитивний вплив 
на фінансову самодостатність місцевих бюджетів. 
Тому важливим і своєчасним є формування достатньої 
фінансової основи бази місцевого значення, що у свою 
чергу має забезпечити позитивний вплив на фінансову 
самодостатність органів місцевого самоврядування.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Павелко Ю.О. Концептуальні підходи до стратегічного планування еколого-економічного розви-
тку. У статті розглянуто концептуальні підходи до планування еколого-економічного розвитку з урахуван-
ням соціального напряму, що відображає фізичні та інтелектуальні потреби конкретної громади; управління 
захистом природного середовища, що створює обмеження та можливості; та в напрямку розвитку еконо-
мічних детермінант, тобто стану економіки та технологій, політичної системи, тощо. Досліджено еволюція 
форм еколого-економічного зростання. Розроблено процес планування еколого-економічного розвитку, з ви-
окремленням основних фаз вирішення проблем прийняття рішень, які в свою чергу були розділені на ком-
поненти, що формулюють питання, на які потрібно відповісти в процесі планування еколого-економічного 
розвитку та очікувані результати. 

Ключові слова: стратегічне планування, концептуальний підхід, еколого-економічний розвиток, націо-
нальна економіка.

Павелко Ю.А. Концептуальные подходы к стратегическому планированию эколого-экономиче-
ского развития. В статье рассмотрены концептуальные подходы к планированию эколого-экономического 
развития с учетом социального направления, отражает физические и интеллектуальные потребности кон-
кретного общества; управления защитой окружающей среды; и в направлении развития экономических 
детерминант, то есть состояния экономики и технологий, политической системы и тому подобное. Иссле-
дована эволюция форм эколого-экономического роста. Разработан процесс планирования эколого-экономи-
ческого развития, с выделением основных фаз решения проблем принятия решений, которые в свою очередь 
были разделены на компоненты, которые формулируют вопросы, на которые нужно ответить в процессе 
планирования эколого-экономического развития и ожидаемые результаты.

Ключевые слова: стратегическое планирование, концептуальный подход, эколого-экономическое раз-
витие, национальная экономика.

Pavelko Y.O. Conceptual approaches to strategic planning of ecological and economic development. 
The article considers conceptual approaches to the planning of ecological and economic development taking into ac-
count the social direction, which reflects the physical and intellectual needs of a particular community; management 
of environmental protection, which creates limitations and opportunities; and in the direction of development of 
economic determinants, ie the state of the economy and technology, political system, etc. The evolution of ecologi-
cal and economic growth forms is studied. The process of ecological and economic development planning has been 
developed, highlighting the main phases of solving decision-making problems, which in turn have been divided 
into components that formulate questions to be answered in the process of ecological and economic development 
planning and expected results.

Key words: strategic planning, conceptual approach, ecological and economic development, national economy.

Постановка проблеми. Концепція сталого розви-
тку та її глобальне визнання мали значний вплив на 
низку наукових та професійних досліджень. Тож зна-
чний вплив це справило на еволюцію теорії плану-
вання та правила складання планів. Теорія і практика 
до певної міри адаптували концепцію та результати 
сталого розвитку для того, щоб визнати необхідність 
зробити ці досягнення важливою метою планування.

Слід відмітити певні успіхи в області впровадження 
елементів концепції сталого розвитку, а також зазна-
чити, що зокрема рутинний підхід планувальників до 
екологічних проблем все ще в значній мірі базується 
на принципі лікування симптомів замість поперед-
ження захворювань, тобто запобігання причинам. Так 
само зауважимо, що в роботах науковців більше уваги 

робиться на рішеннях в якій кількості розвивати (управ-
ляти), ніж їх екологічний вплив такого управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме 
тому, з другої половини ХХ сторіччя розвинуті кра-
їни світу почали впроваджувати кардинальні зміни в 
концепцію довготривалого економічного зростання 
на засадах циркулярного розвитку. Така зміна пріори-
тетів передбачала повне відтворення навколишнього 
середовища в ході суспільного виробництва, шляхом 
раціонального природокористування та впровадження 
замкненого циклу у споживання матеріальних ресурсів 
за рахунок повторного використання відходів. Визна-
ння екологічної складової, як основної умови подаль-
шого розвитку та необхідність впровадження засад 
циркулярної економіки також зазначалось в працях 
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Н. Гаховича, Т. Логутової, О. Полторацької, Г. Роз-
енберг, С. Черникова, Г. Краснощеков, Ю. Крылов, 
Д. Гелашвили та інших дослідників [1-4]. Проблеми у 
сфері планування та прогнозування еколого-економіч-
ного розвитку, раціонального використання природ-
них ресурсів, охорони довкілля та досягнення цілей 
сталого розвитку розв’язувались у багатьох працях, 
зокрема, О.Ф. Балацького, Л.Г. Мельника, І.К. Бистря-
кова, Є.В. Хлобистова, Б.М. Данилишина, Б.В. Буркин-
ського, Н.М. Шмиголь, З.В. Герасимчук, С.К. Харіч-
кова, О.О. Веклич, Н.В. Караєвої та ін. [5-7].

Формулювання цілей статті. Зважаючи на вищес-
казане, метою даної роботи є побудова концептуаль-
них підходів до планування еколого-економічного 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш 
за все треба нагадати, що розвиток, як правило, зумов-
люється трьома основними групами факторів:

1) соціального напряму, що відображає фізичні та 
інтелектуальні потреби конкретної громади;

2) природного середовища, що створює обмеження 
та можливості;

3) в напрямку розвитку економічних детермінант 
(умови), тобто стану економіки та технологій, політич-
ної системи, тощо.

У свою чергу, загальновизнано називати плану-
вання процесом постановки цілей та зазначення шля-
хів та засобів, що дозволяють досягти цих цілей. Цілі 
повинні визначається за активної участі суспільства, і 
соціально-економічних детермінант, які існують неза-
лежно від планування. Через безперечний масштаб 
глобального значення щодо сталого розвитку, напевно 
спід визначити, що роль інтегрованого планування 
в наш час полягає в тому, щоб вказати, як у конкрет-
ному географічному середовищі, так і в соціально-
економічних рамках детермінанта повинна керувати, 
контролювати та координувати процеси розвитку для 
досягнення запланованих цілей при задоволенні вимог 
сталого розвитку.

Погодитися на такий підхід до загальної ролі пла-
нування означає визнати що стійкий розвиток повинен 
бути невід’ємною складовою його цілей. Звичайно, це 
вже так і є у законодавстві багатьох країн. У Квінсленді 
(Австралія), наприклад, діє Закон про комплексне пла-
нування, прийнятий парламентом у 1997 році. У його 
першому пункті сказано, що «Мета цього Закону – про-
класти шлях до досягнення екологічної рівноваги …». 
Цей акт призвів до глибоких змін у законодавстві на 
всіх рівнях. Очевидно, це не єдине місце у світі, де 
планування йде в цьому напрямку, хоча, можливо, є ще 
більше місць, де це не відбувається поки що не сталося.

Як правило, проблема в плануванні виникає, коли 
конкретної мети швидко досягти неможливо. Це якнай-
більше відноситься до еколого-економічного розвитку. 
Традиційно, виділяють три форми еколого-економіч-
ного зростання (рис. 1).

Варто також звернути особливу увагу на визна-
чення сталого розвитку, запропонованого до десятої 
річниці стратегії захисту Землі через Стратегію ста-
лого життя, де зазначено, що головною метою сталого 
розвитку є «… покращення якості життя, тримаючи 
його в межах поглинальної здатності своїх екосистем». 
Можна стверджувати, що це суттєво в основному адре-
соване плануванню, оскільки поняття поглинальної 
здатності є безпосередньо пов'язано з визначенням 
кінцевих меж міцності екосистеми на руйнівний вплив 
процесів розвитку, одночасно ефективні функціону-
вання цих екосистем залежить від належного захисту 
біорізноманіття. Ці завдання, безсумнівно, є осно-
вними у плануванні.

Традиційні праці економістів, так би мовити «віль-
ного ринку» не визнають жодних меж економічного 
розвитку та дозволяють його продовження навіть у гео-
метричній прогесії, але видатні прихильники сталого 
розвитку (включаючи Дейлі і Barrow дотримуються 
протилежної думки. Вони стверджують що існують не 
тільки кінцеві або критичні межі (обмеження, бар'єри, 
пороги), щодо визначення граничної можливості 

;

 

Нестійке зростання (коли в економіці мають місце періоди швидкого  
зростання,  але  загальні його темпи знижуються,  що призводить до 

стагнації або схожих із нею положень) 

Стійке зростання (виникає завдяки 
вільному від спотворень і збалансованому  

накопиченню активів, при наявності 
державної підтримки розвитку освіти, 

охорони здоров’я та захисту природних 
ресурсів) 

Спотворене зростання (досягається, як правило, 
внаслідок погіршення якості природних ресурсів і  
субсидування виробленого (фізичного) капіталу) 

Рис. 1. Еволюція форм еколого-економічного зростання 
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(ефективності) окремих складових природного серед-
овища, а і, ті, які неможливо перевищити, не погрожу-
ючи їх існуванню, але ні наука, ні технологія не здатна 
створити ефективні засоби (інструменти), що дозволя-
ють нескінченне зміщення цих меж. Відповідність та 
рішучість подібних дій, в тому числі через планування, 
безумовно є одним із ключових факторів, що визнача-
ють досягнення екологічної рівноваги розвитку.

У свою чергу, захист біорізноманіття є важливим 
для підтримання доступу та безперервності викорис-
тання таких об’єктів, як:

– відновлювані ресурси, такі як запаси риби, ліси, 
ферми та дичина, коли разом вони є пулом виробни-
цтва продуктів харчування, що також забезпечує необ-
хідний для багатьох дохід діяльність людини та ґрун-
тові екосистеми, що мають особливе значення для 

– сільське та лісове господарство;
– корисність природного середовища, що має 

велике значення для людства, процвітання та комфорту, 
наприклад ліс не тільки постачає деревину, а й захищає 
водні ресурси від повені та поглинають забруднюючі 
речовини інших біологічних систем, часто обробляючи 
їх та відновлюючи цінні інгредієнти;

– життєзабезпечуючі екосистеми, такі як ті, що 
відповідають за безперервність обміну вуглекислого 
газу та кисень у середовищі рослин та тварин.

– поновлювані ресурси, безумовно, є основою 
добробуту людини і без екосистем життєзабезпечення, 
яке є незамінним, продовження життя людини на Землі 
не було б можливим. 

Забезпечення ефективності та тривалості захисту 
цього різноманіття повинен бути забезпечений в першу 
чергу шляхом відповідних планових рішень, а потім 
шляхом їх реалізації.

У цьому контексті професіонали із планування 
беруть участь у розробці планів розвитку і шляхом 
виявлення екологічних та економічних наслідків їх 
реалізації несуть відповідальність за процесами при-
йняття рішень на всіх рівнях (від глобального до місце-
вих) та за врахуванням дотримання принципів сталого 
розвитку. Щоб правильно оцінити врахування такої 
відповідальності, вони повинні зосередитися на двох 
основних завданнях:

1. Управління розвитком, де слід зробити особли-
вий акцент на раціональне управління земельними 
ресурсами та використання ресурсів, що значною 
мірою залежать від його:

– місце розташування, масштаб, тип і час, що дозво-
ляють зберігати його екологічно та економічно безпеч-
ного простору рішення, визначений граничними обме-
женнями, що накладені географічним середовищем,

– форми та структури (тобто контури), які повинні 
бути спроектовані для полегшення досягнення еко-
лого-економічної рівноваги в кожному з розглянутих 
варіантів розвитку.

2. Охорона природи, де слід особливо дотримува-
тися відповідної поведінки, звертаючи увагу на рівень 
відновлюваних ресурсів, ступінь корисності природ-
ного середовища та стійкість життєзабезпечуючих 
екосистем, що вимагає обслуговування в першу чергу 
біорізноманіття та раціонального використання від-
новлюваних ресурсів, і це в свою чергу залежить від:

– стійкості, ефективності та всебічного захисту біо-
логічного різноманіття,

– забезпечення постійної реабілітації та віднов-
лення пошкоджених або важливих екосистем чи 
предметів.

Отже, планування повинно нести відповідальність 
за забезпечення міцної, раціональної основи для при-
йняття повсякденних рішень щодо розвитку щодо 
обох напрямків розвитку, функціонування населених 
пунктів та захист природного середовища. Фактична 
цінність планування залежить від ефективності його 
реалізації та від масштабів успішних втручань у при-
йняття рішень щодо розвитку. 

Оскільки реальна цінність планування визна-
чається його ефективністю, варто встановити, яким 
чином досягти цього та гарантувати це. Як правило, це 
залежить від:

1. Взаємозв’язку між планувальниками та особами, 
що приймають рішення, іншими учасниками процесу 
розвитку і суспільства:

– як керувати цим процесом та використовувати 
різні стимули або санкції,

– методології планування, тобто процесу, з якого 
випливають більш детальні процедури складання пла-
нів на різних рівнях.

Остання група є головним чином сферою плану-
вання, яка формує цей процес, має на меті вдоскона-
лити його та зробити доступним для зацікавлених 
сторін. Тому чіткий процес, заснований на конкрет-
ному мисленні та принципах, якими він керується, є 
основою плідного контакту та співпраці, як внутрішні 
(міждисциплінарні), так і зовнішні, з політиками та 
громадськістю зокрема. Знання процесу може зайняти 
довгий шлях, сприяти дискусіям, задавати питання, 
з’ясовувати сумніви, а отже, активну участь у плану-
ванні, оцінці його результатів та виборі оптимальних 
напрямків розвитку. 

У загальній концепції процесу (табл. 1) ми виокре-
мили три основні фази вирішення проблем прийняття 
рішень, які в свою чергу були розділені на компоненти, 
що формулюють питання, на які потрібно відповісти в 
процесі планування еколого-економічного розвитку та 
очікувані результати. 

Основну увагу первісна модель планування еко-
лого-економічного розвитку повинна звертати на 
наступні завдання:

1) визначити, де в процесі планування ми можемо 
здійснювати значний вплив на досягнення екологічної 
рівноваги розвитку;

2) вказати наслідки, що випливають з реалізації 
планування на основні компоненти даного процесу з 
урахуванням зовнішніх умов.

Важливою частиною процесу є оцінка отриманих 
результатів, перехідних, та остаточних, які повинні 
охоплювати всі рекомендовані варіанти (стратегії) і 
вказувати на оптимальний. Критеріями оцінки, зви-
чайно, повинні бути загальні та оперативні цілі, що 
визначаються на початку процесу та встановлюєте 
масштаб реальності (доцільності). Проміжні оцінки є 
важливим інструментом для моніторингу прогресу під 
час процесу, оскільки вони можуть викликати зворот-
ний зв’язок, що дозволяє своєчасні виправлення вияв-
лених помилок або навіть перевірка цілей, якщо вони 
є недосяжними. Слід також зазначити, що оскільки 
фактична планова вартість залежить від реалізації стає 
особливо важливим моніторинг виконання плану, ще 
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дві важливі, але зовнішні складові процесу плану-
вання. Прогнозування, яке можна умовно розділити на 
наступні основні групи: демографічну, екологічну, ево-
люційну, економічну, соціальну, технологічну, тощо.

Отже, в підсумку слід зауважити, що соціальна 
участь, необхідна протягом усього процесу, є однією 
з найважливіших компонентів сталого еколого-еконо-
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мічного планування в більшості демократичних країн. 
Слід наголосити і про великий потенційний еколо-
гічний внесок до еколого- економічного планування, 
при якому таке управління екологічним розвитком та 
охорона природи, повинні грати найбільшу роль у роз-
робці правильного та ефективного підходу до досяг-
нення еколого-економічного балансу розвитку. 

Таблиця 1
Процес планування еколого-економічного розвитку

Фази Вирішення проблеми Питання Очікувані результати
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ПРОБЛЕМИ 
(постуляція) 

Діагностика існуючої 
ситуації 

Визначення проблеми

Чи є потреба в плануванні 
втручання? 
Чому план необхідний?

Визначення проблем планування 
Постановка основних цілей, що 
будуть досягнені за допомогою 
плану

2. РІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ 
(оптимізація) 

Створення програми 
розвитку 
Ідентифікація можливостей 
Формулювання стратегій 
Діагностика засобів 
Виконання вибору

Що необхідно знайти? 
Де найкраща локалізація? 
Як можна найкраще 
досягти целі? 
За які кошти? 
Яка стратегія 
пропонується?

Визначення потреб (економічних, 
екологічних та соціальних)
Позначення виключених, та 
сприятливих чинників розвитку 
Формування найкращих варіантів 
можливих рішень 
Визначення необхідних ресурсів та 
їх наявності 
Оцінка позитивних та негативних 
наслідків реалізації кожної стратегії

3. ВПРОВАДЖЕННЯ 
і МОНІТОРИНГ 
(реалізація) 

Оцінка прогресу у 
перетворенні існуючої 
ситуації 

Представлення рекомендації 
для подальшого планування

Чи є потреба у перевірці 
або вдосконаленні 
процесу реалізації? 
Чи було втручання 
ефективним і таким, що 
належить продовжити?

Постійний моніторинг прогресу в 
процесі досягнення передбачуваних 
цілей та завдань 
Аналіз поточного стану, визначення, 
чи вирішується проблеми, їх 
перевизначення або визначення 
нових
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Соломонова Л.В. Методи оцінки та аналізу фінансово-економічної безпеки країни. У статті розгля-
нуто поняття «фінансово-економічної безпеки», зазначено, що спостерігається диференціація наукових під-
ходів щодо цього поняття, тому було удосконалено дане визначення. Запропоновано концептуальний підхід 
до визначення фінансово-економічної безпеки, який на відміну від існуючих, підходить до цього феноме-
ну комплексно, із урахуванням цілей та напрямків функціонування фінансово-економічної безпеки, сфери 
впливу фінансово-економічної безпеки держави та ключові загрози фінансово-економічній безпеці України, 
та узагальнено визначення даної економічної категорії. 

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, концептуальний підхід, загрози фінансово-економічній 
безпеці, національна економіка.

Соломонова Л.В. Методы оценки и анализа финансово-экономической безопасности страны.  
В статье рассмотрено понятие «финансово-экономической безопасности», указано, что наблюдается диф-
ференциация научных подходов к этому понятию, поэтому было усовершенствовано данное определение. 
Предложен концептуальный подход к определению финансово-экономической безопасности, который в от-
личие от существующих, подходит к этому феномену комплексно, с учетом целей и направлений функци-
онирования финансово-экономической безопасности, влияния финансово-экономической безопасности го-
сударства и ключевые угрозы финансово-экономической безопасности Украины, и обобщенно определения 
данной экономической категории.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, концептуальный подход, угрозы финансово-
экономической безопасности, национальная экономика.

Solomonova L.V. Methods of assessment and analysis of financial and economic security of the country. 
The article considers the concept of “financial and economic security”, it is noted that there is a differentiation of 
scientific approaches to this concept, so this definition was improved. A conceptual approach to the definition of 
financial and economic security is proposed, which, unlike the existing ones, approaches this phenomenon compre-
hensively, taking into account the goals and directions of financial and economic security, the sphere of influence 
of financial and economic security and key threats to financial and economic security of Ukraine. the definition of 
this economic category is generalized.

Key words: financial and economic security, conceptual approach, threats to financial and economic security, 
national economy.

Постановка проблеми. Сьогодні значна увага при-
діляється оцінюванню фінансово-економічної безпеки 
в макроекономічному масштабі, тобто на рівні дер-
жави або окремого її регіону. Однак щодо визначення 
економічної безпеки на мікрорівні спостерігається від-
сутність достатньо глибоких досліджень та розробок і 
замість єдиної комплексної та зручної у використанні 
методики має місце широка диференціація наукових 
підходів. При цьому мають місце такі проблеми, як: 

– відсутність визначеності з конкретним пере-
ліком складових фінансово-економічної безпеки 
підприємства;

– труднощі щодо визначення складу оціночних 
критеріїв складових фінансово-економічної безпеки, 
а також стосовно їх градації для всіх можливих рівнів 
фінансово-економічної безпеки;

– відсутність загальноприйнятих вітчизняних мето-
дик оцінки рівня складових фінансово-економічної 
безпеки як підприємства так і галузі та загального рівня 

фінансово-економічної безпеки з урахуванням всіх її 
складових, оскільки підходи, що отримали визнання 
в зарубіжній практиці, не завжди можна застосувати в 
умовах економіки України [1, с. 12].

Всі вказані проблеми потребують наукового осмис-
лення з метою визначення шляхів їх раціонального 
вирішення. І вкрай необхідною є розробка комплек-
сної методики оцінки фінансово-економічної безпеки 
суб´єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
забезпечення безпеки держави та окремих її складо-
вих на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. 
І якщо раніше наукова думка зосереджувала свою 
увагу виключно на економічній безпеці, то сьогодні 
все більше науковців наголошують на необхідності 
створення фінансової безпеки, як окремого елементу 
системи економічної безпеки, що має відповідати за 
безпеку саме сфери фінансових відносин. Серед вітчиз-
няних науковців, що присвятили свої праці зазначеній 
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проблематиці, слід відзначити таких: Арефьєва Є.І., 
Барановський О.М., Бендиков М.А., Васильців Т. 
[2, с. 99–100]. Олейніков Є.О., Покропивний С.Ф., 
Ілляшенко С.М., Арефьєва Є.І., Попович П.Н., Ревер-
чук Н.Й., Штовба С.Д., Швиданенко Г. та Олексюк О. 
[3; 4]. Однак, незважаючи на велику кількість розробок 
науковців до вимірювання рівня фінансово-економіч-
ної безпеки існуючі методики мають багато суттєвих 
недоліків.

Формулювання цілей статті є аналіз існуючих 
методик підходів до оцінки рівня фінансово-економіч-
ної безпеки, систематизація переваг та виявлення недо-
ліків існуючих підходів з метою надання пропозицій 
щодо їх покращення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В нау-
ковій літературі найчастіше зустрічається така класи-
фікація методичних підходів до визначення загального 
рівня фінансово-економічної безпеки підприємства: 
індикаторний або пороговий, ресурсно-функціональ-
ний, програмно-цільовий або комплексний, підхід, що 
базується на теорії економічних ризиків. Поширеними 
також є експрес-методики. 

Індикаторний підхід передбачає оцінювання рівня 
фінансово-економічної безпеки у вигляді співставлення 
фактичних показників діяльності підприємства з пев-
ними індикаторами – пороговими значеннями показни-
ків. В результаті такого порівняння можна визначити 
стан економічної безпеки підприємства: безпечний або 
небезпечний, кризовий, критичний, передкризовий або 
нормальний [2, с. 99 – 100]. 

Представниками індикаторного підходу є: Кова-
льов Д.О., Сухорукова Т.І., Іларіонов А., Тамбов-
цев В.Л., Барановський О.М., Бендиков М.А., Ігна-
тьєва І.А., Шпанковська Н.Г., Костанецький В.В., 
Котенко Н.О. та інші [3; 4].

Так, Д. Ковальов та Т. Сухорукова пропонують 
використовувати у якості індикаторів для визначення 
рівня фінансово-економічної безпеки такі показники 
за основними функціональними складовими еконо-
мічної безпеки: 

1) технологічна складова: ступінь зносу основних 
виробничих фондів, завантаження спеціалізованого 
обладнання, доступ до ноу-хау, частка витрат на нау-
ково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, 
введення в дію основних виробничих фондів, середня 
заробітна платня наукового співробітника за місяць;

2) ресурсна складова: забезпеченість виробництва 
основними видами ресурсів, коефіцієнт забезпеченості 
запасів та витрат власними джерелами, енергоємність, 
можливість заміщення ресурсів, якість ресурсів;

3) фінансова складова: індекс обсягів виробництва, 
динаміка прибутку, розмір заборгованості, частка на 
ринку, частка державних інвестицій у ВВП, рентабель-
ність, капіталовкладення, довгострокові кредити;

4) соціальна складова: розмір мінімальної заробіт-
ної платні, середня зарплата, чисельність робітників, 
зарплата яких нижча за прожитковий мінімум, забор-
гованість з виплати заробітної плати, частка зарплати 
в ціні, витрати родини робітника на харчування, темпи 
скорочення персоналу, тривалість робочого тижня 
[5, с. 51–52].

Ресурсно-функціональний підхід полягає в тому, 
що рівень фінансово-економічної безпеки оціню-
ється за рахунок визначення ефективності викорис-

тання ресурсів підприємства. Тобто визначення рівня 
фінансово-економічної безпеки є по суті аналізом 
стану фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства. При цьому аналіз в основному проводиться за 
функціональними складовими фінансово-економічної 
безпеки. 

Професор С. Ілляшенко пропонує таку методику 
розрахунку загального рівня фінансово-економічної 
безпеки підприємства:

1) переведення у відносні оцінки показників рівнів 
кожної складової економічної безпеки за формулою: 

O
N

ni

i

i=
1
* ,                                   (1)

де Oi  – відносна оцінка і-тої складової економічної 
безпеки підприємства;

Ni  – кількість рівнів і-тої складової економічної 
безпеки; 

ni  – номер рівня безпеки і-тої складової, рахуючи 
від найбільш несприятливого включно;

2) визначення вагомості кожної складової економіч-
ної безпеки;

3) розрахунок інтегральної оцінки фінансово-еко-
номічної безпеки як середньозваженої складових. При 
цьому рівень фінансово-економічної безпеки підвищу-
ється при наближенні інтегральної оцінки до одиниці, 
а оцінка нижче 0,5 свідчить про ослаблення фінансово-
економічної безпеки підприємства [1, с. 18].

З урахуванням даних про питому вагу значущості 
функціональних складових фінансово-економічної 
безпеки науковцями Г. Швиданенко та О. Олексюк 
було виведено формулу для розрахунку загального 
показника фінансово-економічної безпеки промисло-
вого підприємства: 

G F F F FФ С T T C I К С IН С� � � � �� �0 2 0 15 0 2 0 2, * , * , * , *. . . .�

� � ���0 05 0 1 0 1, * , * , * ,. . .F F FEК С П П С C C          (2)

де FФ С. – оцінка фінансової складової;
FT T C− . – оцінка техніко-технологічної складової;
FI К С− . – оцінка інтелектуальної та кадрової складових;
FIН СΦ. – оцінка інформаційної складової;
FEК С. – оцінка екологічної складової;
FП П С− . – оцінка політико-правової складової;
FC C. – оцінка силової складової економічної без-

пеки [6, с. 165 – 166].
С.Ф. Покропивний зазначає, що сукупний критерій 

фінансово-економічної безпеки підприємства можна 
визначити за формулою:

k k dсеб i
i

n

i�
�
�
1

* ,                              (3)

де kсеб  – сукупний критерій економічної безпеки 
підприємства;

kі  – величина окремого критерію за i-тою функціо-
нальною складовою; 

dі  – питома вага значущості i-тої функціональної 
складової;

n – кількість складових економічної безпеки 
підприємства.

Вважається, що для промислових підприємств 
питома вага значущості функціональних складових 
фінансово-економічної безпеки складає: фінансової, 
інтелектуальної і кадрової, техніко-технологічної скла-



202

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

дових – 0,2; інформаційної – 0,15; політико-правової 
та екологічної – 0,1; силової – 0,05 [7, с. 469]. Отже, 
як бачимо, погляди трьох останніх науковців на зна-
чення питомої ваги окремих складових фінансово-еко-
номічної безпеки відрізняються. На нашу думку, більш 
доцільно при визначенні питомої ваги значущості 
функціональних складових фінансово-економічної 
безпеки керуватися специфікою діяльності досліджу-
ваного підприємства, тобто сферою його діяльності, і 
встановлювати ці показники індивідуально для підпри-
ємств промисловості, сільського господарства, торгівлі 
та фінансової сфери [8, с. 28].

Значення окремих критеріїв доцільно розрахову-
вати як співвідношення можливого збитку підприєм-
ства і суми витрат на реалізацію заходів, які пов'язані з 
його попередженням: 

� �R СЗ

Зi
і

і

= ,                                   (4)

де СЗі  – сукупний збиток за і-тою функціональною 
складовою економічної безпеки, грн; 

�Зі  – сумарні витрати на реалізацію заходів щодо 
попередження збитку за і-тою функціональною скла-
довою економічної безпеки, грн. 

Запропонований критерій може використовуватися 
тільки у випадку наявності кількісних оцінок збитку, 
пов'язаного із впливом загроз, а також величини витрат, 
необхідних для їхнього усунення. На думку Т. Василь-
ців, «наведена методика має недоліки, пов'язані з неві-
домим розподілом пріоритетів функціональних склад-
ників фінансово-економічної безпеки як щодо різних 
суб'єктів господарювання, так і щодо специфіки у галу-
зевому аспекті, а також з відсутністю рангової шкали 
загальних і часткових критеріїв» [9, с. 47]. 

П. Єрмолаєв в рамках ресурсно-функціонального 
підходу пропонує метод функціонального профілю, 
який базується на розрахунку 28 показників по голо-
вних складових економічної безпеки. При цьому за 
кожним показником встановлюється рівень фінансово-
економічної небезпеки в балах від 1 до 9. Автор виді-
ляє чотири ступені економічної небезпеки в залежності 
від кількості присвоєних балів і зазначає, що рівень 
фінансово-економічної небезпеки має розраховуватися 
щомісячно з урахуванням певної шкали негативної 
динаміки показників [8].

При використанні програмно-цільового підходу 
здійснюється інтегрування показників, що характери-
зують рівень фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства. При цьому акцент робиться на відборі показни-
ків та визначенні методів їх інтегрування [2, с. 99–100]. 
Представниками зазначеного підходу можна вважати 
Євдокимова Ф.І., Довбню С.Б., Гічову Н.Ю., Федо-
рову Н.В., Ковальова Д. та Плєтнікову І. [3; 4]. 

В роботах Ковальова Д.І. та Плєтнікової І.П. рівень 
фінансово-економічної безпеки підприємства рекомен-
дується представляти у вигляді функції багатьох змін-
них, а саме таким чином:

У F X a f x a f x a f xек б i i n. ,� � � � � � � � � ��� � �1 1 2 2    (5)

де x1 , x2 , …, xn  – основні показники діяльності 
підприємства;

f x1� � , f x2� � , …, f xn� �  – локальні функції залеж-
ності рівня економічної безпеки від відповідних показ-
ників діяльності підприємства;

a1 , a2 , …, ai  – питома вага значимості кожного 
показника для забезпечення економічної безпеки під-
приємства, що визначається пропорційно середнім від-
соткам зростання відповідної функції f xі� � , при зміні 
аргументу xі � на 1% [10, с. 35–37]. 

В цілому, як видно, ресурсно-функціональний 
та програмно-цільовий підходи багато в чому є схо-
жими – вони передбачають оцінку по окремих скла-
дових фінансово-економічної безпеки. Дуже часто при 
вимірюванні рівня фінансово-економічної безпеки ці 
два підходи об'єднують.

При застосуванні підходу на основі теорії еконо-
мічних ризиків визначаються всі можливі види загроз 
підприємству та розраховується рівень потенціаль-
ного збитку, який порівнюється з величиною прибутку, 
доходу та майна. Вказаний підхід є більш вузьким за 
інші підходи [2, с. 99 – 100]. 

Оскільки кожен із зазначених підходів має певні 
переваги та недоліки, доцільним є об'єднання більшості 
методик та створення єдиної узагальненої методики, яка 
враховувала б окремі елементи всіх існуючих наукових 
підходів. Прикладом може стати позиція Г. Швиданенко 
та О. Олексюк, які пропонують для інтегральної оцінки 
рівня фінансово-економічної безпеки підприємства 
застосовувати методику, що базується на використанні 
традиційних показників, темпів їх зміни та імовірності 
реалізації специфічних ризиків. Науковці рекоменду-
ють проводити оцінку за такими етапами:

1) визначення нормативного рівня показників кож-
ної складової е фінансово-кономічної безпеки (напри-
клад, фінансову складову можна охарактеризувати сис-
темою показників фінансової стійкості);

2) визначення системи цільових показників, сфор-
мованої на попередньому етапі, на поточний період, 
і визначення темпів їхньої зміни (вибір показників 
здійснюється керівництвом підприємства на базі кор-
поративної стратегії розвитку);

3) формування спектра можливих загроз за кожною 
складовою;

4) визначення порівняльних індексів за кожним 
показником, тобто співвідношення фактичного зна-
чення кожного показника з його нормативним (серед-
ньогалузевим) значенням, у розрізі кожної складової 
фінансово-економічної безпеки;

5) визначення рівня кожної складової фінансово-
економічної безпеки: 

F I t q pE Б
С

i i i i
i

n

. ( * * )*( ),� �
�
� 1
1

                (6)

де Iі  – порівняльний індекс за кожним показником;
tі  – темпи зміни показника (не менше ніж за три 

роки);
qі  – коефіцієнт вагомості кожного показника в сис-

темі оцінки кожної складової, який визначається на 
основі стратегічних цільових орієнтирів;

pі  – загальна імовірність реалізації ризиків даної 
складової;

n – кількість показників, що використовується під-
приємством для оцінки кожної складової економічної 
безпеки;

6) визначення інтегрального показника фінансово-
економічної безпеки [6, с. 165].

Інтегральний показник фінансово-економічної 
безпеки підприємства має задовольняти наступним 
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умовам: наявність чітко фіксованих границь; порів-
нянність різночасових оцінок рівня економічної 
безпеки одного підприємства, а також підприємств 
різних галузей; простота і доступність методики роз-
рахунку, що базується на облікових даних, її універ-
сальність [10, с. 35].

Деякі класифікації містять ще один – інституцій-
ний – підхід до виявлення рівня фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства. Тут в розрахунок береться 
кількість конкуруючих підприємств на ринку. З під-
вищенням рівня конкуренції рівень фінансово-еко-
номічної безпеки певного суб'єкта господарювання 
знижується [8]. 

Прибічниками експрес-методик для визначення 
рівня фінансово-економічної безпеки підприємства 
можна вважати Кракос Ю.Б., Серик Н.І., Євдокимова 
Ф.І. Останній науковець пропонує оцінювати досяг-

нутий рівень фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства за допомогою бальних оцінок та загального 
рейтингу. При цьому ключові показники рівня фінан-
сово-економічної безпеки можна згрупувати за такими 
сферами: фінансова безпека, безпека відносин праці, 
виробнича безпека та безпека збуту. 

Кожний показник рекомендовано оцінювати 
залежно від того, виступає він стимулятором або 
дестимулятором для функціонування підприємства. 
Отримані в результаті розрахунків ключові показники 
необхідно порівняти з певними нормативними даними 
[11, с. 105].

Зробимо порівняльний аналіз головних з існую-
чих наукових підходів, що застосовуються для визна-
чення загального рівня фінансово-економічної без-
пеки підприємств, і результати аналізу зведемо у 
таблицю 1 [2, с. 99–104; 9, с. 47–48; 11].

Таблиця 1 
Переваги та недоліки підходів до визначення рівня фінансово-економічної безпеки

Назва наукового підходу 
(методики) Переваги Недоліки

Індикаторний 
(пороговий) підхід

1. Можливість використання великої 
кількості індикаторів, що дозволяє 
проводити поглиблений аналіз 
економічної безпеки
2. Широка класифікація можливих 
станів економічної безпеки

1. Висока вірогідність помилки щодо визначення 
стану економічної безпеки підприємства при 
неточному визначенні індикаторів 

Ресурсно-
функціональний підхід

1. Велика кількість рекомендацій з 
визначення критеріїв економічної 
безпеки підприємств та їх 
інтерпретації
2. Розробка широкого комплексу 
заходів щодо захисту від загроз за 
всіма напрямами функціонування 
підприємства
3. Найбільш реальна можливість 
практичного застосування

1. Складність адекватної оцінки якісних 
показників у зв'язку з відсутністю статистичних 
даних за кожною функціональною складовою 
економічної безпеки, що призводить до 
відсутності точного кількісного вираження
2. Практичне ігнорування безпосереднього 
поняття економічної безпеки і ототожнення 
його з ефективним використанням всіх ресурсів 
підприємства
3. Суб'єктивізм експертів при визначенні вагомості 
складових економічної безпеки
4. Відсутність рангової шкали сукупного та 
окремих критеріїв 
5. Суттєва трудомісткість у зв'язку з необхідністю 
порівняння отриманих значень з аналогічними за 
декілька періодів

Програмно-цільовий
(комплексний)
підхід

1. Урахування багатьох факторів 
впливу на рівень економічної 
безпеки
2. Простота інтерпретації отриманих 
результатів оцінки

1. Виникнення труднощів при встановленні 
коефіцієнтів значущості на основі методів 
експертних оцінок
2. Складність визначення системи показників
3. Труднощі при визначенні питомої ваги 
значимості показників
4. Відсутність обґрунтованого вибору локальних 
функцій залежності

Підхід, що базується 
на теорії економічних 
ризиків

1. Урахування всіх можливих загроз 
підприємству

1. Дуже вузький

Інституційний підхід 1. Індивідуальний підхід до кожного 
підприємства у визначенні рівня 
економічної безпеки

1. Суттєва обмеженість та неточність

Експрес-методики 1. Зручність та простота у 
використанні

1. Ігнорування багатьох факторів впливу на рівень 
економічної безпеки

Узагальнена методика 1. Урахування всіх можливих 
факторів впливу на рівень 
економічної безпеки

1. Відсутність градації значень інтегрального 
показника
2. Суттєва трудомісткість

Джерело: удосконалено автором на основі [12]
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Отже, як бачимо з таблиці, кожний з існуючих 
наукових підходів має як певні вагомі переваги, так і 
суттєві недоліки, але найбільша кількість недоліків 
притаманна ресурсно-функціональному та програмно-
цільовому підходам. 

Цікавою є класифікація методичних підходів до 
визначення рівня фінансово-економічної безпеки під-
приємств за Т. Г. Васильців. Автор поділяє всі підходи 
на традиційні та нестандартні. До традиційних нале-
жать: 1) підходи, що базуються на оцінці показників, 
які характеризують всі функціональні сфери діяль-
ності підприємства та захисту його майна і ресурсів; 
2) підходи, що засновані на аналізі показників фінансо-
вої стійкості; 3) підходи з використанням теорій розпіз-
навання кризових та некризових станів підприємства у 
майбутньому; 4) підходи із застосуванням методів про-
гнозування банкрутства. 

Нестандартні методики включають: 1) співвідно-
шення величини брутто-інвестицій підприємства і 
ресурсів, що необхідні для інвестиційної підтримки 
належного рівня економічної безпеки; 2) визначення 
ринкової вартості та економічної захищеності капі-
талу підприємства; 3) оцінка стану розвитку підпри-
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ємництва, виявлення системних ризиків його розви-
тку; 4) визначення рівня криміналізації економіки; 
5) оцінка рівня ризику господарської діяльності 
[9, с. 43].

Після проведення оцінки загального рівня фінан-
сово-економічної безпеки роблять висновок про поточ-
ний стан фінансово-економічної безпеки та на основі 
проведеного аналізу формують комплексну систему 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства, галузі, регіону.

Висновки. Отже, на сьогодні існують різні мето-
дичні підходи до оцінки загального рівня фінансово-
економічної безпеки підприємства, більшість із яких 
мають суттєві недоліки, що не дозволяють викорис-
товувати їх на практиці для кількісного визначення 
стану фінансово-економічної безпеки. Найбільш при-
йнятним можна вважати узагальнений підхід, який має 
ґрунтуватися на базових елементах основних викорис-
товуваних на сьогодні підходів. Доцільними є подальші 
розробки в цьому напрямку, які дозволять враховувати 
всі можливі аспекти, що стосуються діяльності підпри-
ємства чи галузі і можуть впливати на рівень фінан-
сово-економічної безпеки.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Циброва А.В. Стратегічні засади забезпечення розвитку електронної комерції. У статті поглиблено 
теоретичні положення щодо розробки та впровадження стратегії розвитку електронної комерції. Це було 
реалізовано за допомогою вивчення сутності стратегії як багатоаспектної категорії та дослідження природи 
цього виду комерції. У результаті було визначено базові особливості створення стратегії в цій сфері. Зокре-
ма, особлива увага була приділена різним типам стратегій у цій сфері та їх взаємозалежності. У статті на-
голошено на визначній ролі принципу поєднання зусиль приватного та державного секторів для створення 
концепції дієвої стратегії розвитку електронної комерції, зважаючи на активні процеси цифровізації світової 
економіки та розвиток інформаційного суспільства. Також обґрунтовано важливість врахування інтересів 
усіх економічних суб’єктів, які залучені до функціонування цієї сфери економіки, а саме: споживачі, про-
давці, органи державної влади та інші економічні суб’єкти. 

Ключові слова: електронна комерція, стратегія, стратегічне забезпечення, комерція, цифровізація, ін-
формаційне суспільство.

Цыброва А.В. Стратегические основы обеспечения развития электронной коммерции. В статье 
углублены теоретические положения по разработке и внедрению стратегии развития электронной коммер-
ции. Это было реализовано посредством изучения сущности стратегии как многоаспектной категории и 
исследования природы данного вида коммерции. В результате были определены базовые особенности соз-
дания стратегии в данной сфере. В частности, особое внимание было уделено различным типам стратегий 
в данной сфере и их взаимозависимости. В статье отмечается выдающейся роли принципа объединения 
усилий частного и государственного секторов для создания концепции эффективной стратегии развития 
электронной коммерции, несмотря на активные процессы цифровизации мировой экономики и развитие 
информационного общества. Также обоснована важность учета интересов всех экономических субъектов, 
вовлеченных в функционирование данной сферы экономики, а именно: потребители, продавцы, органы го-
сударственной власти и другие экономические субъекты.

Ключевые слова: электронная коммерция, стратегия, стратегическое обеспечение, коммерция, цифро-
визация, информационное общество.

Tsybrova A.V. Strategic provisions of the e-commerce development. The development of e-commerce 
today is an important component of ensuring the system development in general both of the world and the 
national economies of developed countries. It is clear that this type of commerce is already an integral part of 
global economic processes, and the popularity of buying and selling goods through information technology 
and innovations will further grow. Therefore, the issue becomes relevant of e-commerce research as a separate 
component of the national economy, search for new methods and tools for the development of this type of 
commerce, the development of strategic imperatives to enhance economic relations in the purchase and sale of 
goods and services on the Internet and other information and digital technologies. Within the article, theoretical 
provisions on the elaboration and introduction of the strategy of the e-commerce development are deepened. 
This was implemented by studying the essence of the strategy as a multifaceted category and researching the 
nature of this type of commerce. To this end, scientific approaches of the scholars to consider the content of this 
definition, which allowed to state their polyvariety and complex nature of the strategy as a scientific category, 
were analyzed. As a result, the basic features of creating a strategy in this area were identified. In particular, 
special attention was paid to different types of strategies and their interdependence. In conclusion, it was clari-
fied that the creation of the national strategy for the e-commerce development should take place solely based on 
the interaction between public authorities, business owners in this area. It is the combination of their views on 
further development of this type of commerce meeting the needs of all economic entities involved in the defined 
area, which is the only effective way to form a truly high-quality strategic support for the e-commerce develop-
ment in the country. In addition, within the article, the need to take into consideration interests of all economic 
entities involved in the functioning of this sector of economy, namely: consumers, sellers, public authorities and 
other economic entities, is emphasized

Key words: e-commerce, strategy, strategic provision, commerce, digitalization, information society.
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Постановка проблеми. Розвиток електронної 
комерції на сьогодні є важливою складовою забезпе-
чення розбудови всієї системи світової економіки та 
національного господарства розвинутих країн. Ціл-
ком зрозуміло, що цей вид комерції вже є невід’ємною 
складовою світових економічних процесів, а популяр-
ність купівлі та продажу товарів за допомогою інфор-
маційних технологій та нових цифрових інновацій 
лише буде зростати. Стрімкий розвиток окресленого 
виду комерції прийнято пов’язувати насамперед з 
активними процесами впровадження нових техноло-
гій як у сферу торгівлі, так і у сфери здійснення елек-
тронних платежів, розвитку мобільного Інтернету та 
залученням дедалі більшої кількості населення до 
цифрового світу. Отже, актуалізуються питання дослі-
дження електронної комерції як окремого елемента 
національного господарства, пошуку нових методів 
та інструментів розвитку досліджуваного виду комер-
ції, розробки стратегічних імперативів забезпечення 
активізації економічних відносин у сфері купівлі та 
продажу товарів і послуг за допомогою мережі Інтер-
нет та інших інформаційних та цифрових технологій. 
Особливо додаткових досліджень вимагають питання 
розробки та поступової реалізації довгострокових 
стратегічних заходів розвитку електронної комерції 
в Україні, враховуючи рівень конкуренції на світових 
ринках товарів, послуг. Ці питання і будуть досліджу-
ватися у цій статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку електронної комерції вивчаються в наукових 
роботах багатьох учених, враховуючи актуальність 
цього напряму досліджень. До таких науковців пере-
дусім варто віднести таких: В. Желіховський, Р. Лав-
ренюк, С. Легенчук, М. Макарова, Л. Патраманська, 
А. Скакун, Є. Стрельчук, Т. Тардаскіна, Ю. Терешко, 
О. Шалева, О. Юдін.

Окремі аспекти розробки та реалізації стратегічних 
напрямів у розвитку електронної комерції досліджу-
валися в роботах таких учених: В. Плескач, І. Плотні-
ченко, О. Ставицький, А. Ткаченко та ін.

Формулювання завдання дослідження. Проте, 
враховуючи численні напрацювання вчених у цій 
сфері, недостатньо обґрунтованими на сьогодні зали-
шаються теоретичні та методичні засади пізнання сут-
ності стратегії як економічної категорії та особливості 
її формування у сфері електронної комерції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Таким 
чином для розгляду питань, що стосуються саме стра-
тегічних положень розвитку електронної комерції 
розглянемо спочатку сутність універсальної категорії 
«стратегія». Ця дефініція використовується в бага-
тьох науках і застосовується загалом для позначення 
довгострокового вектора розвитку окремих об’єктів 
дослідження. 

Наприклад, І. Саух пропонує таке визначення 
окресленої категорії: «стратегія – система формалізо-
ваних і неформалізованих управлінських рішень, що 
формується в межах обраного напряму діяльності, орі-
єнтована на досягнення довгострокових цілей підпри-
ємства, сформованих з урахуванням впливу факторів 
зовнішнього середовища та досягнутого потенціалу 
підприємства [1, с. 148]». У свою чергу, В. Мікловда, 
І. Брітченко, Н. Кубіній, Ю. Дідович зазначають, що 
«стратегію варто визначати як детермінанту систем-

ної ітерації рішень та дій, спрямованих на посилення 
внутрішнього потенціалу та формування навколиш-
нього оточення, що дозволить сформувати конку-
рентні переваги і забезпечити випереджальні темпи 
розвитку підприємства в порівнянні з конкурентами» 
[2, с. 36]. О. Кравченко в контексті вивчення ролі 
стратегії у розвитку підприємств зауважує, що «стра-
тегія – сукупність взаємозалежних рішень, що визна-
чають пріоритетні напрямки використання ресурсів, 
зусиль підприємства для реалізації його місії, забез-
печення довгострокових конкурентних переваг на 
цільових ринках, як засіб реалізації інтересів підпри-
ємства» [3, с. 273]. Також Н. Карачина розглядає стра-
тегію як «абстрактну річ, серйозну ділову концепцію 
в сукупності з реальними подіями, що може привести 
цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення 
реальної конкретної переваги, спроможної зберігати 
тривалий час» [4, с. 18-19]. Отже, можна констатувати, 
що стратегія є досить складною дефініцією, яку можна 
розглядати з різних аспектів і при цьому правильно 
визначати її сутність. Це лише підтверджує багатогран-
ність стратегії як наукової дефініції. 

В економічних дослідженнях сьогодні зазначену 
вище категорію використовують досить часто при 
вивченні як мікроекономічних, так і макроекономічних 
систем різної природи. Проте в усіх випадках вчені 
погоджуються, що стратегія є невід’ємною складовою 
процесу розвитку будь-якого об’єкта, яка системно 
дозволяє відображати основні напрями розбудови 
такого об’єкта та шляхи їх реалізації в довгостроковій 
перспективі. 

Цілком логічно, що питання розробки стратегії 
також є актуальним і для розвитку електронної комер-
ції як невід’ємної складової національної економіки 
будь-якої країни. Сутність цього виду комерції поля-
гає, як вже зазначалося вище, в активному викорис-
танні інформаційних технологій у процесах купівлі, 
продажу товарів, послуг між різними типами еконо-
мічних суб’єктів. С. Легенчук, А. Скакун, наприклад, 
є прихильниками цього підходу до розуміння змісту 
електронної комерції [5, с. 22]. При цьому О. Шалева 
зауважує, що «електронна комерція – комерційна вза-
ємодія суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу 
товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) 
з використанням інформаційних мереж (Internet, 
мережа стільникового зв’язку, внутрішні локальні 
мережі фірм)» [6, с. 10]. 

Зазначимо, що в Законі України «Про електронну 
комерцію», який було прийнято у 2015 році, електро-
нна комерція розглядається як «відносини, спрямовані 
на отримання прибутку, що виникають під час вчи-
нення правочинів щодо набуття, зміни або припинення 
цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 
використанням інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем, унаслідок чого в учасників відносин виникають 
права та обов’язки майнового характеру» [7].

Таким чином, враховуючи сутність електронної 
комерції, можна виокремити такі особливості роз-
робки та реалізації стратегії її розвитку.

1. Стратегія розвитку електронної комерції може 
створюватися на різних рівнях економічних систем. 
Передусім у межах країни доцільно розробити та 
впровадити стратегію розвитку цього виду комерції, 
яка повинна стати складовою загальної національної 
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стратегії становлення інформаційного суспільства 
або стратегії цифрового розвитку тощо. У такому 
випадку необхідно в межах такої стратегії визначити 
вектори розвитку електронної комерції, яким чином 
буде здійснюватися регулювання діяльності економіч-
них суб’єктів, що залучені до цієї сфери, які питання 
доцільно вирішити для активізації економічних відно-
син щодо купівлі та продажу товарів і послуг за допо-
могою інформаційних технологій. 

Також повинні існувати стратегії розвитку підпри-
ємств, основним видом діяльності яких є електронна 
комерція. Саме розробка окремими суб’єктами гос-
подарювання власних стратегій розвитку є важливою 
передумовою для їх подальшого, поступового та якіс-
ного розвитку в майбутньому. 

2. Стратегія розвитку електронної комерції на 
будь-якому рівні повинна враховувати особливості 
сучасного розвитку процесів інформатизації в кра-
їні, передбачати зміну поведінки різних економічних 
суб’єктів, враховувати результати світових дослі-
джень у цій сфері, новітні технології, які розроблені 
та використовуються світовими лідерами електро-
нної комерції. Інновації розвиваються дуже швидко 
в сучасному світі, саме тому, як показує досвід, 
новітні досягнення, що вже отримані в більш розви-
нутих країнах, досить швидко будуть запозичені та 
адаптовані іншими державами. При цьому залучення 
досвіду відбувається як на рівні окремих підприємств 
у галузі електронної комерції, які враховують світові 
тенденції у наданні відповідних послуг, так і на рівні 
національних урядів, які запозичують досвід щодо 
регулювання діяльності зазначених підприємств, їх 
оподаткування та ін. 

3. Стратегії розвитку на різних рівнях повинні 
доповнювати та бути взаємоузгодженими між собою. 
Звичайно цей процес не можна регулювати. Проте 
дотримання такого принципу можливе лише за актив-
ної взаємодії між органами державної влади, що від-
повідальні за регулювання діяльності підприємств у 
сфері електронної комерції, так і їхніх власників. Саме 
поєднання ідей та пошук компромісів може забезпе-
чити формування національних дієвих стратегій роз-
витку цього виду комерції, реалізація яких дозволяє 
поступово забезпечити необхідну інституційну під-
тримку при впровадженні нових інноваційних техно-
логій відповідними підприємствами, створення нових 
напрямів у цій сфері. 

4. Стратегія розвитку електронної комерції потре-
бує врахування інтересів усіх, без винятку еконо-
мічних суб’єктів, які залучені до цієї сфери, а саме: 
споживачів, власників відповідного бізнесу, органів 
державної влади, інших підприємств, що залучені до 
цієї сфери. Саме пошук компромісів між задоволенням 
потреб кожної зі сторін може лише забезпечити необ-
хідний рівень якості такої стратегії та доцільність її 
впровадження. 

5. Стратегія розвитку електронної комерції повинна 
забезпечувати не лише розвиток цього виду комерції в 
країні, але й формувати умови для підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки на 
основі розбудови системи електронної комерції в кра-
їні. Враховуючи специфічний характер зазначеного 
виду комерції, її розвиток швидкими темпами можна 
забезпечити в будь-якій країні, де створено сприятливі 
умови для інформаційного розвитку держави та актив-
ного впровадження цифрових технологій у всі сфери 
суспільства. 

Висновки з цього дослідження. Отже, у статті 
розглянуто питання стратегічного забезпечення роз-
витку електронної комерції. Це було реалізовано через 
аналіз змісту категорії «стратегія», врахування багато-
аспектності цієї дефініції та виокремлення тих ознак, 
які є характерними саме для обґрунтування стратегіч-
них напрямів розбудови електронної комерції. У статті 
велику увагу насамперед приділено поглибленню тео-
ретичних положень щодо розуміння сутності стратегії 
розвитку електронної комерції та особливостям її роз-
робки й реалізації. 

У підсумку з’ясовано, що створення національної 
стратегії розвитку електронної комерції повинно від-
буватися виключно на основі взаємодії між органами 
державної влади, власниками бізнесу в цій сфері. Саме 
поєднання їхніх поглядів щодо подальшого розвитку 
досліджуваного виду комерції із забезпеченням потреб 
усіх залучених до окресленої сфери економічних 
суб’єктів є єдиним ефективним способом для форму-
вання дійсно якісного стратегічного забезпечення роз-
витку електронної комерції в країні.

Враховуючи отримані в результаті проведення 
дослідження теоретичні положення, варто зазначити, 
що досить перспективними в цьому напрямку є нові 
дослідження щодо виокремлення та обґрунтування 
особливостей впровадження конкретних стратегічних 
напрямів розвитку електронної комерції.
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